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Usnesení 
ze schůze Rady města Sezimovo Ústí, konané dne 5. 3. 2018 

 
Přechod nájmu bytu č. 490/18, ul. Lipová – p. Havlík (mat. č. 82/2018) 
Usnesení č. 86/2018 
RM po projednání 
I. Bere na vědomí 
přechod nájmu bytu č. 490/18, Lipová č.p. 490, Sezimovo Ústí, o velikosti 2+1, o celkové ploše 
52,10 m², na pana Lukáše Havlíka, trv. bytem tamtéž, a souhlasí s přechodem práv a povinností 
z nájemní smlouvy na nového nájemce tím, že měsíční nájemné ke dni přechodu nájmu činí 1.946 
Kč a nájem skončí nejpozději do 10. 2. 2020 ve smyslu ust. § 2279 zákona č. 89/2012 Sb., ve znění 
pozdějších předpisů. 
Hlasování 4A/0N/0Z 
 
Žádost o splátkový kalendář na byt č. 494/26, ul. Lipová  – pí Novotná (mat. č. 83/2018) 
Usnesení č. 87/2018 
RM po projednání 
I. Schvaluje 
uzavření splátkového kalendáře za nájem a služby spojené s užíváním bytu č. 494/26 za měsíce 
prosinec 2017 – únor 2018, Lipová č.p. 494, Sezimovo Ústí – nájemce p. Jiří Novotný a pí Monika 
Novotná, za poplatek ve výši 400 Kč dle pokynu RM ze dne 20. 6. 2016. 
Hlasování 4A/0N/0Z 
 
Podnájem bytu č. 490/20, ul. Lipová – p. Petřík (mat. č. 84/2018)  
Usnesení č. 88/2018 
RM po projednání 
I. Bere na vědomí  
žádost o podnájem bytu č. 490/20 o velikosti 2+1, Lipová č.p. 490, Sezimovo Ústí, s tím, že RM 
rozhodne o udělení souhlasu s podnájmem za podmínky, že nájemce předloží RM uzavřenou 
podnájemní smlouvu, obsahující mj. ustanovení: 

a) podnájem bude uzavřen nejdéle na dobu jednoho roku,   
b) účinnost smlouvy nastane po udělení souhlasu s podnájmem ze strany RM,  
c) souhlas účastníků smlouvy s poskytnutím osobních údajů pro účely projednání v RM. 

Případný souhlas RM s podnájmem je vázán na konkrétní osobu podnájemce, při jakékoli změně 
v osobě podnájemce musí nájemce opět podat RM žádost o souhlas s podnájmem. 
Hlasování 4A/0N/0Z 
 
Uzavření a ukončení pachtovních vztahů – zahrádky Zdravex (mat. č. 85/2018) 
Usnesení č. 89/2018 
RM po projednání 
I. Schvaluje 
a)  ukončení pachtu části pozemku parc. č. 830/5 - ostatní plocha, zeleň, LV č. 10001, obec                     

a k.ú. Sezimovo Ústí, pozemek ev. č. 21, tj. zahrádka v lokalitě ul. Rudé armády – Zdravex, o 
výměře 202 m2, s panem Ladislavem Skopcem, trvale bytem Průmyslová 551/B, 391 11 Planá 
nad Lužnicí, a to k 31. 3. 2018; 

b)  ukončení pachtu části pozemku parc.č. 830/5 – ostatní plocha, zeleň, LV č. 10001, obec a k.ú. 
Sezimovo Ústí, pozemek ev. č. 20, tj. zahrádka v lokalitě ul. Rudé armády – Zdravex, o výměře 
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246 m2, s panem Milanem Pistulkou, trvale bytem Průmyslová 551/B, 391 11 Planá nad 
Lužnicí, a to k 31. 3. 2018; 

c)  záměr pachtu části pozemku parc.č. 830/5 – ostatní plocha/zeleň, LV č. 10001, obec a k.ú. 
Sezimovo Ústí, pozemek ev.č. 20, tj. zahrádka v lokalitě ul. Rudé armády – Zdravex, o výměře 
246 m2, panu Ladislavu Skopcovi, trvale bytem Průmyslová 551/B, 391 11 Planá nad Lužnící, a 
to od 1. 4. 2018; 

d)  záměr pachtu části pozemku parc.č. 830/5 – ostatní plocha/zeleň, LV č. 10001, obec a k.ú. 
Sezimovo Ústí, pozemek ev.č. 21, tj. zahrádka v lokalitě ul. Rudé armády – Zdravex, o výměře 
202 m2, paní Janě Svobodové, trvale bytem Lipová 498, 391 02 Sezimovo Ústí, a to od 1. 4. 
2018. 

Hlasování 4A/0N/0Z 
 
Záměr prodeje pozemku parc. č.  st. 674 – pí Mařincová (mat. č. 86/2018) 
Usnesení č. 90/2018 
RM po projednání 
I. Schvaluje 
záměr prodeje pozemku parc.č. st. 674 – zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 48 m2, LV                      
č. 10001, obec a k.ú. Sezimovo Ústí, za kupní cenu ve výši 250 Kč/m2, paní Radce Mařincové, trvale 
bytem: 1. máje 362, 391 02 Sezimovo Ústí, a zároveň předkládá Zastupitelstvu města Sezimovo 
Ústí ke schválení. 
Hlasování 4A/0N/0Z 
 
Žádost o povolení ohňostroje (mat. č. 87/2018) 
Usnesení č. 91/2018 
RM po projednání 
I. Schvaluje 
uspořádání ohňostroje dne 7. 5. 2018 ve 21:15 hod. v areálu letního kina v Sezimově Ústí.  
Hlasování 4A/0N/0Z 
 
Zápis z jednání Komise na ochranu životního prostředí RM Sezimovo Ústí ze dne 26. 2. 2018 
(mat. č. 88/2018) 
Usnesení č. 92/2018 
RM po projednání 
I. Bere na vědomí 
zápis z 13. schůze Komise na ochranu životního prostředí RM Sezimovo Ústí ze dne 26. 2. 2018 a 
závěry v něm uvedené. 
Hlasování 4A/0N/0Z 
 
Oblastní výstava německých ovčáků (mat. č. 89/2018) 
Usnesení č. 93/2018 
I. Souhlasí  
s tím, aby Základní organizace ČKS – Základní kynologická organizace Sezimovo Ústí uspořádala 
dne 17. 3. 2018 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 4A/0N/0Z 
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Zřízení služebnosti inž. sítě a souhlas se stavbou (plynovod) – pí Řeháčková (mat. č. 90/2018) 
Usnesení č. 94/2018 
RM po projednání 
I. Schvaluje  
zřízení služebnosti spočívající v umístění inženýrské sítě – nové plynovodní vedení v  délce cca 5,40 
m v pozemku č.  parc. 794/1 – ostatní plocha, ostatní komunikace, obec a k.ú. Sezimovo Ústí, ve 
prospěch pozemku č. parc. st. 112/1 – zastavěná plocha a nádvoří, obec a k.ú. Sezimovo Ústí, a to 
úplatně, za cenu 100 Kč/m vedení. Náklady za vyhotovení geometrického plánu a správní poplatek 
za přijetí návrhu na zahájení řízení o povolení vkladu do katastru nemovitostí hradí oprávněný 
z věcného břemene.  
II. Souhlasí 
se stavbou NTL plynovodní přípojky na pozemku č.  parc. 794/1 – ostatní plocha, ostatní 
komunikace, obec a k.ú. Sezimovo Ústí, na kterém má být stavba realizována, a jehož vlastníkem je 
město Sezimovo Ústí. 
Hlasování 4A/0N/0Z 
 
Základní informace o hospodaření PO k 31. 12. 2017 (mat. č. 91/2018) 
Usnesení č. 95/2018 
RM po projednání 
I. Bere na vědomí 
základní informace o hospodaření příspěvkových organizací města Sezimovo Ústí k 31. 12. 2017. 
Hlasování 4A/0N/0Z 
 
Projekt ZUŠ Sezimovo Ústí „Koncert pro Světlušku“ – záštita starosty města (mat. č. 92/2018) 
Usnesení č. 96/2018 
RM po projednání 
I. Souhlasí 
s tím, aby starosta města Sezimovo Ústí převzal záštitu nad projektem: „ZUŠ Sezimovo Ústí – 
Koncert pro Světlušku“. 
Hlasování 4A/0N/0Z 
 
Žádost o poskytnutí finančního příspěvku – Polánka, z. s. (mat. č. 93/2018) 
Usnesení č. 97/2018 
RM po projednání 
I. Schvaluje 
poskytnutí finančního daru organizaci Polánka z. s. se sídlem Leština 56, 391 43 Slapsko, IČ: 
26573971, na úhradu nákladů spojených se strojní úpravou běžkařských tras ve výši 2.000 Kč, bez 
povinnosti vyúčtování a uzavření darovací smlouvy, dle předloženého návrhu.  
Hlasování 4A/0N/0Z 
 
Záměr prodeje části pozemku parc. č. 185/27 – pí Kunovská (mat. č. 94/2018) 
Usnesení č. 98/2018 
RM po projednání 
I. Bere na vědomí 
zprávu o otevření, posouzení a hodnocení nabídek prodeje nově zaměřeného pozemku                           
parc. č. 185/27, k. ú. Sezimovo Ústí, ze dne 2. 3. 2018. 
II. Schvaluje 
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záměr prodeje části pozemku nově zaměřeného dle GP č. 2725-30/2017 jako parc. č. 185/27 – 
ostatní plocha/sportoviště a rekreační plocha, o výměře 842 m2, LV č. 10001, obec a k.ú. Sezimovo 
Ústí, paní Veronice Kunovské, trvale bytem: Okružní 1462, 391 02 Sezimovo Ústí, za kupní cenu ve 
výši 1.550.001 Kč, a zároveň předkládá Zastupitelstvu města Sezimovo Ústí ke schválení. 
Hlasování 4A/0N/0Z 
 
Rozpočtové opatření RM Sezimovo Ústí na r. 2018 (mat. č. 95/2018) 
Usnesení č. 99/2018 
RM po projednání 
I. Schvaluje 
rozpočtové opatření RM č. 5 
Název:  Přijetí neinvestiční dotace jako vyrovnávací platby za plnění závazku veřejné služby, druh: 
sociální služby  

ORJ Odd.§ POLOŽKA UZ TEXT tis. Kč 

300   4122 13305 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 1 106,0 

100 4351 5011 13305 
Platy zaměstnanců v pracovním 
poměru 612,0 

100 4351 5031 13305 

Povinné pojistné na soc. zabezpečení a 
příspěvek na státní politiku 
zaměstnanosti 153,0 

100 4351 5032 13305 
Povinné pojistné na veřejné zdravotní 
pojištění 55,0 

100 6171 5011 13305 
Platy zaměstnanců v pracovním 
poměru 134,0 

100 6171 5031 13305 

Povinné pojistné na soc. zabezpečení a 
příspěvek na státní politiku 
zaměstnanosti 34,0 

100 6171 5032 13305 
Povinné pojistné na veřejné zdravotní 
pojištění 12,0 

100 4351 5137 13305 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 25,5 

100 4351 5156 13305 Pohonné hmoty 45,0 

100 4351 5162 13305 
Služby telekomunikací a 
radiokomunikací 4,5 

100 4351 5171 13305 Opravy a udržování 10,0 

100 4351 5167 13305 Služby školení a vzdělávání 6,0 

100 4351 5173 13305 Cestovné 0,5 

100 4351 5139 13305 Nákup materiálu 5,5 

100 4351 5169 13305 Nákup ostatních služeb 1,2 

100 4351 5134 13305 Prádlo, oděv a obuv 7,8 

        Saldo 0,0 

 
Hlasování 4A/0N/0Z 
 
Přehled o činnosti Městské policie Sezimovo Ústí v r. 2017 (mat. č. 96/2018) 
Unesení č. 100/2018 
RM po projednání 
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I. Předkládá    
ZM Sezimovo Ústí na vědomí Přehled o činnosti Městské policie Sezimovo Ústí za období od 1. 1. 
2017 do 31. 12. 2017. 
Hlasování 4A/0N/0Z 
 
 
 
 
Mgr. Ing. Martin Doležal, v. r.                                                                            Ludmila Svatková, v. r. 
        starosta města                                místostarostka města 
 
 


