
Usnesení 
ze schůze Rady města Sezimovo Ústí, konané dne 19. 2. 2018 

 
Plán oprav bytových a nebytových prostor většího rozsahu v r. 2018 (mat. č. 62/2018) 
Usnesení č. 65/2018 
RM po projednání 
I. Schvaluje  
plán oprav bytových a nebytových prostor v majetku města většího rozsahu na rok 2018. 
II. Ukládá 
řediteli PO Správa města Sezimovo Ústí zajistit do 15. 12. 2018 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. 
III. Ukládá 
řediteli PO Správa města Sezimovo Ústí informovat RM před zahájením akce č. 3 (Vodoměry) 
plánu oprav bytových a nebytových prostor v majetku města většího rozsahu na rok 2018 o 
způsobu provedení této akce. 
Hlasování 6A/0N/0Z 
 
Plán oprav sportovních zařízení v r. 2018 (mat. č. 63/2018) 
Usnesení č. 66/2018 
RM po projednání 
I. Schvaluje  
plán oprav sportovních zařízení v majetku města na rok 2018. 
II. Ukládá 
řediteli PO Správa města Sezimovo Ústí zajistit do 15. 12. 2018 realizaci schváleného plánu 
oprav sportovních zařízení v majetku města v souladu se zásadami a postupy při zadávání 
veřejných zakázek malého rozsahu. 
Hlasování 6A/0N/0Z 
 
Informace k riziku navýšení nákladů na odpady (mat. č. 64/2018) 
Usnesení č. 67/2018 
RM po projednání 
I. Bere na vědomí 
dopis „Informace o riziku navýšení nákladů města za odpadové hospodářství obcí/měst“ ze 
dne 17. 1. 2018. 
Hlasování 6A/0N/0Z 
 
Výzva – doplatky odměn členům OVK obcemi (mat. č. 61/2018) 
Usnesení č. 68/2018 
RM po projednání 
I. Bere na vědomí 
„Otevřený dopis - výzva zastupitelům obcí a měst České republiky k doplacení odměn členů 
okrskových volebních komisí z vlastního rozpočtu“ ze dne 6. 2. 2018. 
II. Nesouhlasí 
s tím, aby město Sezimovo Ústí poskytlo další peněžité plnění členům okrskových volebních 
komisí v Sezimově Ústí v souvislosti s volbou prezidenta České republiky, konanou ve dnech 
12. - 13. 1. 2018 a 26. - 27. 1. 2018, nad rámec plnění hrazených městu Sezimovo Ústí ze 



státního rozpočtu České republiky dle obecně závazných právních předpisů zejm. zákona č. 
275/2012 Sb., o volbě prezidenta republiky, ve znění pozdějších předpisů. 
III. Pověřuje 
starostu města vyzvat přímo, či prostřednictvím Svazu měst a obcí ČR, příp. jiné obdobné 
organizace, ministerstvo vnitra k úpravě odměňování členů okrskových volebních komisí tak, 
aby tyto odměny byly v souladu s dalšími obecně závaznými právními předpisy zejm. 
zákonem č. 262/2006 Sb. a nař.vl. č. 567/2006 Sb., ve znění platných právních předpisů.     
Hlasování 6A/0N/0Z 
 
Ředitelé/-lky ZŠ a MŠ (mat. č. 65/2018) 
Usnesení č. 69/2018 
RM po projednání 
I. Bere na vědomí 
Informaci o funkčním období ředitelů/-lek mateřských a základních škol zřizovaných městem 
Sezimovo Ústí.  
Hlasování 5A/0N/1Z 
 
Kronikář města – výběrové řízení (mat. č. 66/2018) 
Usnesení č. 70/2018 
RM po projednání 
I. Vyhlašuje  
výběrové řízení na pracovní místo kronikář města Sezimovo Ústí dle předloženého návrhu.  
Hlasování 6A/0N/0Z 
 
Místní akční plán vzdělávání ORP Tábor (mat. č. 67/2018) 
Usnesení č. 71/2018 
RM po projednání 
I. Schvaluje 
strategický dokument Místní akční plán vzdělávání ORP Tábor včetně příloh.  
Hlasování 5A/0N/1Z 
 
Navýšení zvláštního příspěvku ředitelům/-lkám ZŠ a MŠ za výkon práce třídního učitele 
(mat. č. 68/2018) 
Usnesení č. 72/2018 
RM po projednání 
I. Bere na vědomí 
žádost o navýšení zvláštního příplatku řediteli Základní školy a Mateřské školy Sezimovo Ústí, 
9. května 489, okres Tábor, za přímou pedagogickou činnost spojenou s výkonem práce 
třídního učitele ze dne 6. 2. 2018. 
II. Neschvaluje 
navýšení zvláštního příplatku řediteli Základní školy a Mateřské školy Sezimovo Ústí, 9. 
května 489, okres Tábor, za přímou pedagogickou činnost spojenou s výkonem práce 
třídního učitele/učitelky dle § 8 nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech 
zaměstnanců ve veřejných službách a správě, a dle § 129 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník 
práce. 
Hlasování 4A/0N/1Z/1 nehlasoval 
 



Žádost o finanční příspěvek – TJ Sokol Sezimovo Ústí, z. s. (mat. č. 76/2018) 
Usnesení č. 73/2018 
RM po projednání 
I. Schvaluje 
poskytnutí finančního příspěvku TJ Sokol Sezimovo Ústí, z. s.,  IČ: 42360293 ve výši 45.000 Kč 
formou dotace. Příspěvek je určen na úhradu provozních nákladů organizace. 
II. Schvaluje 
uzavření smlouvy o poskytnutí dotace s TJ Sokol Sezimovo Ústí, z. s., dle předloženého 
návrhu. 
III. Ukládá 
oddělení plánování, kontroly a místních poplatků, aby si vyžádalo chybějící údaje z žádosti 
dle § 10a odst. 3 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve 
znění pozdějších předpisů. 
Hlasování 6A/0N/0Z 
 
Žádost o finanční příspěvek – Hasičský záchranný sbor Jč kraje, ÚO Tábor (mat. č. 70/2018) 
Usnesení č. 74/2018 
RM po projednání 
I. Schvaluje 
poskytnutí finančního příspěvku Hasičskému záchrannému sboru Jihočeského kraje, územní 
odbor Tábor ve výši 40.000 Kč formou dotace. Příspěvek je určen na vybavení nově zřizované 
multimediální učebny se zázemím požární stanice HZS JčK ÚO Tábor. 
II. Schvaluje 
uzavření smlouvy o poskytnutí dotace Hasičskému záchrannému sboru Jihočeského kraje, 
územní odbor Tábor, dle předloženého návrhu. 
Hlasování 6A/0N/0Z 
 
Zápis č. 2 Komise MH a dopravy RM Sezimovo Ústí ze dne 12. 2. 2018 (mat. č. 71/2018) 
Usnesení č. 75/2018 
RM po projednání 
I. Bere na vědomí 
zápis č. 2 ze schůze Komise MH a dopravy RM Sezimovo Ústí, konané dne 12. 2. 2018 s tím, 
že do zásobníku akcí týkajícího se plánu oprav a komunikací bude v části A doplněna akce A4 
Parkovací stání v ul. Jana z Ústí. 
II. Schvaluje  
realizaci akcí B1, B2 a B3 z části B zásobníku akcí a postupnou realizaci akcí dle části A 
zásobníku akcí. 
Hlasování 6A/0N/0Z 

 
Mezinárodní kampaň „Vlajka pro Tibet“ (mat. č. 72/2018) 
Usnesení 76/2018 
RM po projednání 
I. Souhlasí  
s tím, aby se město Sezimovo Ústí připojilo k mezinárodní kampani „Vlajka pro Tibet“ 
vyvěšením tibetské vlajky dne 10. 3. 2018 na budově Městského úřadu Sezimovo Ústí. 
Hlasování 4A/1N/1Z 
 



Rozpočtová opatření RM Sezimovo Ústí na r. 2018 (mat. č. 73/2018) 
Usnesení č. 77/2018 
RM po projednání 
I. Schvaluje 
RO RM Sezimovo Ústí na r. 2018 č. 2 – 4. 
a) rozpočtové opatření RM č. 2 

Název: Úhrada nákladů zřizovaným příspěvkovým organizacím spojených se zajištěním voleb 
prezidenta ČR v r. 2018  

ORJ O§ POL UZ Text        Kč 

421 6118 5331 98 
008 

Neinvestiční příspěvky zřízeným 
příspěvkovým organizacím 

8 326,00 

422 6118 5331 98 
008 

Neinvestiční příspěvky zřízeným 
příspěvkovým organizacím 

6 927,44 

422 6118 5331 98 
008 

Neinvestiční příspěvky zřízeným 
příspěvkovým organizacím 

6 927,44 

424 6118 5331 98 
008 

Neinvestiční příspěvky zřízeným 
příspěvkovým organizacím 

5 420,00 

425 6118 5331 98 
008 

Neinvestiční příspěvky zřízeným 
příspěvkovým organizacím 

3 483,00 

450 6118 5331 98 
008 

Neinvestiční příspěvky zřízeným 
příspěvkovým organizacím 

7 000,00 

460 6118 5331 98 008 Neinvestiční příspěvky zřízeným 
příspěvkovým organizacím 

13 210,99 

100 6118 
 

5169 98 
008 

Nákup ostatních služeb -44 367,43 

    Běžné výdaje 0,0 

 
Specifikace organizací:     

ORJ Název organizace 

421 ZŠ a MŠ 9. května 489 

422 ZŠ Školní náměstí 628 

424 ZŠ Švehlova 111 

425 MŠ Zahrádka, Kaplického 1037 

460 Správa města Sezimovo Ústí 

 
 
b) rozpočtové opatření RM č. 3 
Název:  Změna rozpisu rozpočtu se zapojením nespecifikovaných rezerv - Dílčí faktury za ples 
města Sezimovo Ústí 

ORJ O§ POL Text             v tis. Kč 

450 3399 5164 Nájemné 21,0 

450 3399 5169 Nákup ostatních služeb 49,0 

700 6409 5901 Nespecifikované rezervy -70,0 

   Běžné výdaje 0,0 

 



Pozn. Vyúčtování plesu města Sezimovo Ústí vč. příjmové stránky bude po jeho závěrečném 
vyhodnocení předloženo zastupitelstvu města  
 
c) rozpočtové opatření RM č. 4 
Název:  Změna rozpisu rozpočtu se zapojením nespecifikovaných rezerv – Povinný odvod za 
neplnění povinnosti zaměstnávat zdravotně postižené 

ORJ O§ POL Text             v tis. Kč 

300 6171 5195 Odvody za neplnění povinnosti 
zaměstnávat zdravotně postižené 

14,0 

700 6409 5901 Nespecifikované rezervy -14,0 

   Běžné výdaje 0,0 

Hlasování 6A/0N/0Z 
 
Zprostředkování výdeje občanských průkazů (mat. č. 74/2018) 
Usnesení č. 78/2018 
RM po projednání 
I. Bere na vědomí 
přípis Ministerstva vnitra ČR ze dne 7. 11. 2017, č. j. MV-129019-2/SC-2017, týkající se 
zprostředkování výdeje občanských průkazů na pověřených obecních úřadech. 
II. Nesouhlasí 
se zapojením se do pilotního projektu „Zprostředkování výdeje občanských průkazů na 
pověřených obecních úřadech.“  
Hlasování 6A/0N/0Z 
 
Provozování hazardních her na území města Sezimovo Ústí (mat. č. 75/2018) 
Usnesení č. 79/2018 
RM po projednání 
I. Bere na vědomí 
informaci o provozování hazardních her na území města Sezimovo Ústí. 
Hlasování 6A/0N/0Z 
 
Výběrové řízení na prodej bytu č. 608/11, ul. Táboritů (mat. č. 77/2018) 
Usnesení č. 80/2018 
RM po projednání 
I. Schvaluje  
vyhlášení výběrového řízení pro vyhledání nejvhodnějšího zájemce o koupi bytu č. 608/11,  
o velikosti 3+1, ul. Táboritů čp. 608, Sezimovo Ústí, který bude prodán zájemci, jenž formou 
obálkové metody podá nejvyšší nabídku kupní ceny. Nejnižší výše kupní ceny, která může být 
nabídnuta, činí 1.490.000 Kč.  
Hlasování 6A/0N/0Z 
 
Dům s pečovatelskou službou - Dodatek ke Smlouvě o dílo – doplnění  (mat. č. 78/2018) 
Usnesení č. 81/2018 
RM po projednání 
I. Revokuje 
usnesení Rady města Sezimovo Ústí č. 63/2018 ze dne 13. 2. 2018. 
 



II. Předkládá 
ZM k projednání návrh na uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo, uzavřené dne 11. 7. 2017 
mezi městem Sezimovo Ústí a společností OHL ŽS, a.s., se sídlem Burešova 938/17, 602 00 
Brno – Veveří, dle předloženého návrhu. 
Hlasování 6A/0N/0Z 
 
 
 
 
 
 
Mgr. Ing. Martin Doležal, v. r.                                                             Ludmila Svatková, v. r. 
        starosta města                            místostarostka města 
 
 
 


