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Usnesení 
ze schůze Rady města Sezimovo Ústí, konané dne 16. 5. 2018 

 
CENTES – účetní závěrka za r. 2017, návrh na rozdělení zisku (mat. č. 169/2018) 
Usnesení č. 174/2018 
RM po projednání 
I. Schvaluje 
účetní závěrku společnosti CENTES Sezimovo Ústí, a.s., IČ: 25111183, sídlem Sezimovo Ústí, Dr. E. 
Beneše 21/6, za r. 2017, zprávu o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za r. 
2016, včetně zprávy nezávislého auditora. 
II. Schvaluje 
návrh na rozdělení zisku společnosti CENTES Sezimovo Ústí, a.s., IČ: 25111183, sídlem Sezimovo 
Ústí, Dr. E. Beneše 21/6, za r. 2017 po zdanění ve výši 1.649.946,01 Kč předložený statutárním 
ředitelem a přezkoumaný správní radou tak, že uvedená částka bude převedena do fondu 
„Investice a modernizace systému centrální dodávky tepla v Sezimově Ústí II“, vedeného na účtu č. 
423. 
Hlasování 6A/0N/0Z 
 
Žádost o splátkový kalendář na byt č. 493/27 – pí Lorencová (mat. č. 171/2018) 
Usnesení č. 175/2018 
RM po projednání 
I. Schvaluje 
uzavření splátkového kalendáře za nájem a služby spojené s užíváním bytu č. 493/27 za měsíce 
červenec 2017 a březen 2018, Lipová ulice č. p. 493, Sezimovo Ústí – nájemce paní Jana Lorencová 
za poplatek ve výši 400 Kč dle pokynu RM ze dne 20. 6. 2016. 
Hlasování 6A/0N/0Z 
 
Přidělení bytu č. 627/28/výběrové řízení (mat. č. 173/2018) 
Usnesení č. 176/2018 
RM po projednání 
I. Neschvaluje 
přidělení bytu č. 627/28, Školní náměstí čp. 627, Sezimovo Ústí, paní Aleně Molnárové, bez 
výběrového řízení. 
II. Schvaluje  
vyhlášení výběrového řízení pro vyhledání nejvhodnějšího nájemce bytu č. 627/28, Školní náměstí 
čp. 627, Sezimovo Ústí, o velikosti 1+0, který bude pronajat zájemci formou obálkové metody dle 
pravidel pro pronajímání bytů ve vlastnictví města Sezimovo Ústí. Minimální výše základního 
měsíčního nájemného bude činit 2.057 Kč. Délka platebního období je stanovena na 12 měsíců. 
Hlasování 6A/0N/0Z 
 
Nebytové prostory čp. 603 – dodatky k nájemním smlouvám (mat. č. 174/2018) 
Usnesení č. 177/2018 
RM po projednání 
I. Schvaluje 
uzavření dodatků k nájemním smlouvám na nebytové prostory – garáže č. 603/51 a č. 603/53 
v prostorách domu čp. 603, Lipová ulice, Sezimovo Ústí s měsíčním nájemným na 750 Kč od 1. 7. 
2018, dle předložených návrhů. 
Hlasování 6A/0N/0Z 
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Pískoviště na dětských hřištích (mat. č. 180/2018) 
Usnesení č. 178/2018 
RM po projednání 
I. Schvaluje 
plán řešení pískovišť dle upraveného návrhu.  
II. Ukládá 
řediteli PO SM, Ing. Zdeňku Havlůjovi, postupovat dle upraveného plánu.    
Hlasování 6A/0N/0Z 
 
Záměr pronájmu nebytových prostor v čp. 664 (mat. č. 181/2018) 
Usnesení č. 179/2018 
RM po projednání 
I. Schvaluje        
záměr pronájmu nebytových prostor v čp. 664 – místností č. 1, č. 2. a č. 3 o celkové výměře 43,4 
m2 firmě CENTES Sezimovo Ústí, a.s., IČ 25111183, sídlo: Sezimovo Ústí, Dr. E. Beneše 21/6, za 
nájemné ve výši 650 Kč/m2 a rok za účelem administrativní činnosti související s podnikatelskou 
činností „rozvod a prodej tepelné energie“, a to na dobu neurčitou. 
II. Schvaluje 
záměr pronájmu nebytových prostor v čp. 664 – místností č. 4 a č. 5 o celkové výměře 30,5 m2 
OSVČ pí Motalíkové Aleně, IČ 88120520, sídlo: Sezimovo Ústí, 1. máje 356/5 za nájemné ve výši 
650 Kč/m2 a rok za účelem podnikatelské činnosti „Ostatní rekreační, zábavní a sportovní činnosti“, 
a to na dobu určitou v délce jednoho roku od podpisu smlouvy s možností prodloužení na dobu 
neurčitou. 
III. Ukládá 
řediteli PO SM, Ing Zdeňku Havlůjovi, připravit návrh realizace stavebních úprav v čp. 664.    
Hlasování 6A/0N/0Z 
 
Úprava majetkoprávních vztahů s městem Tábor (mat. č. 170/2018) 
Usnesení č. 180/2018 
RM po projednání 
I. Předkládá    
ZM Sezimovo Ústí k projednání směnu pozemků mezi městem Sezimovo Ústí a městem Tábor 
zahrnující:  
a) převod pozemků z vlastnictví města Sezimovo Ústí do vlastnictví města Tábor, konkrétně 

pozemků: 
- dle KN parc.č. 1641/8 vodní plocha o výměře 158 m2 v obci Tábor a k.ú. Měšice u Tábora,  
- dle KN parc.č. 1642/35 orná půda o výměře 692 m2 v obci Tábor a k.ú. Měšice u Tábora,  
- dle KN parc.č. 1643/16 vodní plocha o výměře 33 m2 v obci Tábor a k.ú. Měšice u Tábora,  
- dle KN parc.č. 1646/17 orná půda o výměře 2133 m2 v obci Tábor a k.ú. Měšice u Tábora,  
- dle KN parc.č. 1646/19 orná půda o výměře 23 m2 v obci Tábor a k.ú. Měšice u Tábora,  
- dle KN parc.č. 1648/3 orná půda o výměře 728 m2 v obci Tábor a k.ú. Měšice u Tábora,  
- dle KN parc.č. 1649/6 ostatní plocha/jiná plocha o výměře 260 m2 v obci Tábor a k.ú. Měšice u 

Tábora,  
- dle KN parc.č. 5911 ostatní plocha/jiná plocha o výměře 11 m2 v obci a k.ú. Tábor,  

b) převod pozemků z vlastnictví města Tábora do vlastnictví města Sezimovo Ústí, konkrétně 
pozemků: 

- část pozemku dle KN parc.č. 303/6 les, dle geometrického plánu č. 2778-21/2018, nově 
zaměřenou jako parc.č. 303/22 les o výměře 695 m2 v obci a k.ú. Sezimovo Ústí, 
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- část pozemku dle KN parc.č. 293/5 orná půda, dle geometrického plánu č. 2777-21/2018, nově 
zaměřenou jako parc.č. 293/9 orná půda o výměře 1535 m2 v obci a k.ú. Sezimovo Ústí, 

- část pozemku dle KN parc.č. 651/15, dle geometrického plánu č. 2622-576/2015, nově 
zaměřenou jako parc.č. 651/33 les o výměře 141 m2 v obci a k.ú. Sezimovo Ústí,  

- část pozemku dle KN parc.č. 5955/1 orná půda v obci a k.ú. Tábor, dle geometrického plánu č. 
5626,2785-262/2018, nově zaměřenou jako parc.č. 1054 orná půda o výměře 1741 m2 v obci a 
k.ú. Sezimovo Ústí, 

- dle KN parc.č. 383/1 ostatní plocha / ostatní komunikace o výměře 1.730 m2 v obci a k.ú. 
Sezimovo Ústí,  

a to za finanční vypořádání ve výši rozdílu cen obvyklých směňovaných pozemků. 
II. Předkládá   
ZM Sezimovo Ústí k projednání změnu katastrálních hranic mezi městem Sezimovo Ústí a městem 
Tábor tak, že: 
a) z k.ú. Sezimovo Ústí do k.ú. Tábor přejdou: 

aa) pozemek dle KN parc. č. 442/3 ostatní plocha/ostatní komunikace o výměře 909 m2 v obci a 
k.ú. Sezimovo Ústí, dle geometrického plánu č. 5629,2789-262/2018, nově označený jako 
parc.č. 6005 ostatní plocha/ostatní komunikace o výměře 909 m2 v obci a k.ú. Tábor, 

ab) části pozemku dle KN parc. č. 442/1 ostatní plocha/jiná plocha v obci a k.ú. Sezimovo Ústí, 
dle geometrického plánu č. 5629,2789-262/2018, nově označené jako: 
(i) parc.č. 6002 ostatní plocha/ostatní komunikace o výměře 32 m2 v obci a k.ú. Tábor, 
(ii) parc.č. 6003 ostatní plocha/jiná plocha o výměře 130 m2 v obci a k.ú. Tábor, 
(iii) parc.č. 6006 ostatní plocha/jiná plocha o výměře 215 m2 v obci a k.ú. Tábor, 

ac) část pozemku dle KN parc. č. 442/6 ostatní plocha/jiná plocha v obci a k.ú. Sezimovo Ústí, 
dle geometrického plánu č. 5629,2789-262/2018, nově označená jako parc.č. 6004 ostatní 
plocha/jiná plocha o výměře 151 m2 v obci a k.ú. Tábor, 

b) z k.ú. Tábor do k.ú. Sezimovo Ústí přejdou: 
ba) část pozemku dle KN parc. č. 5955/1 orná půda v obci a k.ú. Tábor, dle geometrického plánu 

č. 5626,2785-262/2018, nově zaměřená jako parc.č. 1054 orná půda o výměře 1741 m2 
v obci a k.ú. Sezimovo Ústí, 

bb) pozemek dle KN parc. č. 5957/3 ostatní plocha/ostatní komunikace o výměře 168 m2  v obci 
a k.ú. Tábor,  

bc) pozemek dle KN parc. č. 5967/213 ostatní plocha/ostatní komunikace o výměře 11 m2 v obci 
a k.ú. Tábor. 

Hlasování 6A/0N/0Z 
 
Zřízení funkce společného pověřence (mat. č. 172/2018) 
Usnesení č. 181/2018 
RM po projednání 
I. Bere na vědomí 
informaci o průběhu přípravných prací implementace Obecného nařízení o ochraně osobních 
údajů č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 (dále jen „Nařízení GDPR“). 
II. Bere na vědomí 
informaci, že zřizované příspěvkové organizace Městské středisko kultury a sportu a Správa města 
Sezimovo Ústí nepřistoupily k návrhu zřizovatele jmenovat společného pověřence dle Nařízení 
GDPR, protože funkci pověřence zřizovat nebudou. 
III. Souhlasí, 
aby pověřenec města Sezimovo Ústí zastával funkci společného pověřence dle Nařízení  GDPR pro 
všechna školská zařízení zřizovaná městem Sezimovo Ústí, a to formou bezplatné spolupráce. 
Hlasování 7A/0N/0Z 
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Dotace na spolufinancování projektu „Rozšíření domácího kompostování na území mikroregionu 
Táborsko“ (mat. č. 175/2018) 
Usnesení č. 182/2018 
RM po projednání 
I. Schvaluje  
a) Poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 30.401,25 Kč Svazku obcí mikroregionu Táborsko, Kosova 

2894, 390 02 Tábor, IČ: 712 23 495, za účelem spolufinancování projektu „Rozšíření domácího 
kompostování na území mikroregionu Táborsko“;  

b) Uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace dle bodu a), ve znění dle 
Přílohy č. 1; 

c) Uzavření smlouvy o výpůjčce na 50 ks domácích kompostérů mezi Svazkem obcí mikroregionu 
Táborsko coby půjčitelem a městem Sezimovo Ústí coby vypůjčitelem, dle Přílohy č. 2. 

Hlasování 7A/0N/0Z 
 
Kompostéry – výpůjčka občanům (mat. č. 185/2018) 
Usnesení č. 183/2018 
RM po projednání 
I. Schvaluje 
uzavření smluv o výpůjčce 50 ks kompostérů mezi městem Sezimovo Ústí (půjčitelem),  
a koncovými uživateli - občany (vypůjčiteli), jejichž žádosti o poskytnutí kompostéru byly vedeny  
v seznamu dosavadních náhradníků (19 x) a jejichž žádosti se v rámci výzvy v roce 2018 umístily  
v pořadí prvních 31 žádostí, dle příloh předloženého návrhu, za podmínky schválení veřejnoprávní 
smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace Svazku obcí mikroregionu Táborsko, se sídlem Kosova 
2894, 390 02 Tábor, IČ: 71223495 (dále jen „Mikroregion“), ve výši 30.401,25 Kč městem Sezimovo 
Ústí, na spolufinancování zmíněných poskytnutých kompostérů pořízených v rámci projektu 
"Rozšíření domácího kompostování na území mikroregionu Táborsko" a následném uzavření 
smlouvy o výpůjčce kompostérů mezi městem a Mikroregionem (mat. č. 175/2018). 
Hlasování 6A/0N/1Z 
 
Rozpočtová opatření ZM Sezimovo Ústí na r. 2018 (mat. č. 176/2018) 
Usnesení č. 184/2018 
RM po projednání 
I. Předkládá  
ZM Sezimovo Ústí ke schválení RO ZM Sezimovo Ústí na r. 2018 č. 17 – 21. 
a) rozpočtové opatření ZM č. 17 
Název: Navýšení neinvestičního transferu MŠ Sezimovo Ústí, Lipová 649, z důvodu změny 
odpisového plánu v návaznosti na pořízení schválených investic   
 
ZMĚNA ZÁVAZNÝCH UKAZATELŮ 

ORJ O§ POL TEXT tis. Kč 

427 3111 5331 
Neinvestiční příspěvky zřízeným 
příspěvkovým organizacím 18,0 

 
b) rozpočtové opatření ZM č. 18 
Název: Navýšení povinného odvodu z fondu investic MŠ Sezimovo Ústí, Lipová 649, do rozpočtu 
zřizovatele, a to v návaznosti na úpravu odpisového plánu   
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        tis. Kč     
Nedaňové příjmy 7,0 
Běžné výdaje 7,0 
Saldo 0,0 

 
ZMĚNA ZÁVAZNÝCH UKAZATELŮ 

ORJ O§ POL TEXT tis. Kč 
427 3111 2122 Odvody příspěvkových organizací 7,0 

 
c) rozpočtové opatření ZM č. 19 
Název: Navýšení prostředků na neinvestiční transfery neziskovým a podobným subjektům 
v návaznosti na poskytnutí neinvestičního transferu Svazku obcí mikroregionu Táborsko za účelem 
spolufinancování projektu „Rozšíření domácího kompostování na území mikroregionu Táborsko“ 
 
ZMĚNA ZÁVAZNÝCH UKAZATELŮ 

ORJ O§ POL TEXT tis. Kč 

300 3726 5329 
Ostatní neinvestiční transfery rozpočtům 
územní úrovně 31,0 

 
d) rozpočtové opatření ZM č. 20 
Název: Příjmy z prodeje pozemků  

       tis. Kč 
Kapitálové příjmy 25,0 
Běžné výdaje 25,0 
Saldo 0,0 
 
e) rozpočtové opatření ZM č. 21 
Název:  Administrace projektu „Rekonstrukce lávky pro pěší a cyklisty“ 

        tis. Kč     
Kapitálové výdaje 45,0 
Běžné výdaje -45,0 
Saldo 0,0 

 
ZMĚNA ZÁVAZNÝCH UKAZATELŮ 
ORJ O§ POL Text tis. Kč 

650 2219 6121 Budovy, haly a stavby, ORG 611 45,0 
Hlasování 7A/0N/0Z 
 
 
Záměr prodeje pozemku parc. č. 375/3 – manž. Dvořákovi (mat. č. 177/2018) 
Usnesení č. 185/2018 
RM po projednání 
I. Schvaluje  
záměr prodeje pozemku parc. č. 375/3 – ostatní komunikace/ostatní plocha, o výměře 71 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, 
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manželům Milanovi a Blance Dvořákovým, oba bytem Švehlova 215/7, 391 01 Sezimovo Ústí, za 
cenu 750 Kč/m2 pozemku, a zároveň předkládá Zastupitelstvu města Sezimovo Ústí ke schválení. 
Hlasování 7A/0N/0Z 
 
Zpráva ze zahraniční pracovní cesty – Neumarkt (mat. č. 178/2018) 
Usnesení č. 186/2018 
RM po projednání 
I. Bere na vědomí 
zprávu o zahraniční pracovní cestě místostarostky města Sezimovo Ústí Ludmily Svatkové ve dnech 
13. a 14. dubna 2018 do Neumarktu i. d. OPf.  
Hlasování 7A/0N/0Z 
 
Žádost o poskytnutí finančního příspěvku – Linka bezpečí, z. s. (mat. č. 179/2018) 
Usnesení č. 187/2018 
RM po projednání 
I. Schvaluje 
poskytnutí finančního daru organizaci Linka bezpečí z. s., Ústavní 95, 181 02 Praha 8, IČ: 61383198, 
na úhradu nákladů spojených s provozem dětské krizové linky ve výši 2.000 Kč, bez povinnosti 
vyúčtování a uzavření darovací smlouvy, dle předloženého návrhu.  
Hlasování 7A/0N/0Z 
 
Změna odpisového plánu MŠ Lipová (mat. č. 182/2018) 
Usnesení č. 188/2018 
RM po projednání 
I. Souhlasí 
se změnou odpisového plánu organizace Mateřská škola Sezimovo Ústí, Lipová 649, okres Tábor, 
IČ 70938326, dle Přílohy č. 1.  
Hlasování 7A/0N/0Z 
 
Zhodnocení volných finančních prostředků města (mat. č. 183/2018) 
Usnesení č. 189/2018 
RM po projednání 
I. Schvaluje 
zřízení vkladového účtu ve výši 30 mil. Kč na dobu určitou 12 měsíců za účelem zhodnocení 
volných finančních prostředků u peněžního ústavu J&T Banka, a.s. 
Hlasování 5A/0N/2Z  
 
Dům s pečovatelskou službou – Pravidla pro výběr nájemců (mat. č. 184/2018) 
Usnesení č. 190/2018 
RM po projednání 
I. Schvaluje 
Pravidla pro výběr nájemců bytů v domě s pečovatelskou službou a podmínek pro uzavření 
nájemních smluv.  
Hlasování 7A/0N/0Z 
 
Prodloužení nájemní smlouvy na část poz. 788/1 – manž. Bartoňovi (mat. č. 186/2018) 
Usnesení č. 191/2018 
RM po projednání 
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I. Schvaluje 
záměr prodloužení nájemní smlouvy ze dne 14. 3. 2012, jejímž předmětem je pronájem části 
pozemku parc.č. 788/1 – ostatní plocha/ostatní komunikace, o výměře cca 6 m2, LV č. 10001, obec 
a k.ú. Sezimovo Ústí, na dobu určitou do 31. 5. 2022, za roční nájemné ve výši 1.000 Kč, manželům 
Františku a Gabriele Bartoňovým, oba trv. bytem: V Údolní 425, 391 56 Tábor. 
Hlasování 7A/0N/0Z 
 
Základní informace o hospodaření PO města k 31. 3. 2018 (mat. č. 188/2018) 
Usnesení č. 192/2018 
RM po projednání 
I. Bere na vědomí 
základní informace o hospodaření příspěvkových organizací města Sezimovo Ústí k 31. 3. 2018. 
Hlasování 7A/0N/0Z 
 
Víceúčelové sportovní hřiště – výběr dodavatele (mat. č. 189/2018) 
Usnesení č. 193/2018 
RM po projednání 
I. Bere na vědomí 
Protokol o otevírání obálek ze dne 14. 5. 2018 a Protokol o jednání hodnotící komise ze dne 14. 5. 
2018, Zpráva o hodnocení nabídek ze dne 14. 5. 2018, vše týkající se veřejné zakázky na výběr 
dodavatele na stavební zakázku: „ZŠ Školní nám. 628 Sezimovo Ústí II – Stavební úpravy 
sportovního hřiště ZŠ“.   
II. Rozhoduje 
o výběru dodavatele na stavební zakázku: „ZŠ Školní nám. 628 Sezimovo Ústí II – Stavební úpravy 
sportovního hřiště ZŠ“ tak, že jako ekonomicky nejvýhodnější podle výsledku hodnocení nabídek 
byla vyhodnocena nabídka uchazeče: SPORT Construction a.s., se sídlem: Praha 1, Jindřišská 
2092/28, IČ: 27752771, nabídková cena činí 13.899.750,72 Kč bez DPH.   
Hlasování 7A/0N/0Z 
 
Valná hromada VST, s. r. o. ( mat. č. 191/2018) 
Usnesení č. 194/2018 
RM po projednání 
I. Předkládá 
ZM Sezimovo Ústí k projednání návrh delegovat pí Ludmilu Svatkovou, místostarostku města, na 
valnou hromadu společnosti Vodárenská společnost Táborsko s.r.o., se sídlem Tábor, Kosova 2894, 
PSČ 390 02, IČ: 260 69 539, která se koná dne 29. 6. 2018, a návrh, aby delegovanému zástupci 
města na této valné hromadě bylo uloženo hlasovat pro schválení programu valné hromady a dále 
hlasovat pro návrhy: 
1. Valná hromada společnosti v souladu s ustanoveními zákona o obchodních korporacích a čl. 8 

odst. 2, písm. c) platné společenské smlouvy společnosti schvaluje jednateli předloženou 
Výroční zprávu společnosti za rok 2017 a řádnou účetní závěrku společnosti za rok 2017, která 
vykázala zisk po zdanění ve výši 43.489.879,07 Kč. 

2. Valná hromada společnosti schvaluje v souladu s ustanoveními zákona o obchodních 
korporacích a čl. 8 odst. 2, písm. c) platné společenské smlouvy společnosti, rozdělení zisku po 
zdanění dosaženého za rok 2017 ve výši 43.489.879,07 Kč tak, že 5 % zisku, tedy částka ve výši 
2.174.493,95 Kč bude převedena na účet 421 – zákonný rezervní fond a 95 % zisku, tedy částka 
41.315.385,12 Kč bude převedena na účet 428 – nerozdělený zisk z minulých let. 



8 

 

3. Valná hromada společnosti schvaluje jako auditora pro ověření účetní závěrky ke dni 31. 12. 
2018 (za hospodářský rok 2018) společnost AUDITORIA s.r.o., IČ 28112920, se sídlem České 
Budějovice, Klavíkova 1828/10, PSČ 370 04 (auditorské oprávnění č. 543). 

4. a) Valná hromada schvaluje nepeněžitý vklad Města Tábora v rozsahu uvedeném ve znaleckých 
posudcích Ing. Pavla Kratochvíla č. 4048-003-18 (pozemkové parcely) a č. 4049-004-18 
(vodohospodářské stavby - vodovodní řady) do základního kapitálu společnosti Vodárenská 
společnost Táborsko s.r.o., IČ: 26069539, se sídlem Kosova 2894, 390 02 Tábor, v celkové 
částce 2.040.910,00 Kč (slovy: dva miliony čtyřicetisíc devětsetdeset korun českých), kdy 
dojde ke změně výše základního kapitálu společnosti ze současné výše základního kapitálu ve 
výši 327.379.000,00 Kč na novou výši 329.419.910,00 Kč, když podíl Města Tábor, 
představovaný mírou účasti na základním kapitálu Vodárenské společnosti Táborsko s.r.o., se 
mění z 250747/327379 na 252787910/329419910, podíl Města Sezimovo Ústí z 
31310/327379 na 31310000/329419910 a podíl Města Planá nad Lužnicí z 45322/327379 na 
45322000/329419910. 
Nepeněžitý vklad se skládá z pozemkových parcel ve vlastnictví Města Tábor vedených v 
evidenci nemovitostí Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Tábor 
zapsaných na LV č. 10001 v: 
-  k.ú. Hlinice pozemek p.č. 157/41 o výměře 734 m2 a p.č. 122/1 o výměře 42 m2; 
-  k.ú. Tábor pozemek p.č. 5156/6 o výměře 4 m2, p.č. 5157/5 o výměře 1.876 m2, p.č. 

5157/10 o výměře 27 m2, p.č. 5157/11 o výměře 1 m2, p.č. 5153/6 o výměře 12 m2 a p.č. 
5155 o výměře 17 m2; 

-  k.ú. Měšice u Tábora pozemek p.č. 1008/10 o výměře 16 m2; 
-  k.ú. Čelkovice pozemek p.č. 523/34 o výměře 1.931 m2, p.č. 312/9 o 15 m2 a p.č. 312/8 o 

výměře 99 m2; 
 a vodohospodářských staveb - vodovodu v  k.ú. Klokoty.  
b) Valná hromada stanoví lhůtu, do níž musí být závazek Města Tábora ke zvýšení základního 

kapitálu nepeněžitým vkladem převzat, na jeden týden od konání valné hromady, kde bude 
přijato usnesení o zvýšení základního kapitálu. 

5. Valná hromada rozhodla o darování nemovitostí vlastněných společností Vodárenská 
společnost Táborsko s.r.o. do vlastnictví Městu Tábor, a to v rozsahu uvedeném ve znaleckém 
posudku Ing. Pavla Kratochvíla č. 4050-10-18 a č. 3750-041-16, když předmětem daru jsou 
nemovitosti vedené v evidenci nemovitostí Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální 
pracoviště Tábor a to v:  
-  k.ú. Čekanice pozemek p.č. 128 o výměře 6.561 m2, p.č. 129/4 o výměře 214 m2, p.č. 129/10 

o výměře 222 m2, 840/3 o výměře 8.448 m2, 840/12 o 617 m2, 840/15 o výměře 955 m2, p.č. 
840/18 o výměře 463 m2, 844/14 o výměře 37 m2, p.č. 844/15 o výměře 31 m2; 

- k.ú. Turovec pozemek p.č. 537/11 o výměře 1.001 m2, p.č. 537/12 o výměře 187 m2 a p.č. 
537/14 o výměře 280 m2; 

- k.ú. Měšice u Tábora pozemek p.č. 1051/1 o výměře 12 m2 a p.č. 1052/5 o výměře 20 m2; 
- k.ú. Náchod u Tábora, pozemek p.č. 423/3 o výměře 203 m2; 
- k.ú. Klokoty pozemek p.č. 271/1 o výměře 480 m2 a pozemek p.č.271/2 o výměře 161 m2, 

jehož součástí je stavba; 
 a o uzavření darovací smlouvy s Městem Tábor, kde předmětem daru budou výše uvedené 

nemovitosti vedené v evidenci nemovitostí Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální 
pracoviště Tábor. 

Hlasování 7A/0N/0Z 
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Výběrové řízení na byt č. 1113/4 (mat. č. 192/2018) 
Usnesení č. 195/2018 
RM 
I. Odkládá 
projednání uvedeného materiálu. 
Hlasování 7A/0N/0Z 
 
Konkurzní řízení na ředitele/lku ZŠ Švehlova (mat. č. 187/2018) 
Usnesení č. 196/2018 
RM po projednání 
I. Bere na vědomí 
zápis z konkursního řízení vyhlášeného usnesením RM č. 84/2018 ze dne 27. 2. 2018 na vedoucí 
pracovní místo ředitele/ky Základní školy Sezimovo Ústí, Švehlova 111, okres Tábor, který 
obsahuje zápis z 1. jednání konkursní komise ze dne 26. 4. 2018 a zápis z 2. jednání konkursní 
komise ze dne 15. 5. 2018. 
II. Jmenuje 
na základě výsledků konkursního řízení vyhlášeného usnesením RM č. 84/2018 ze dne 27. 2. 
2018 na vedoucí pracovní místo ředitele/ky Základní školy Sezimovo Ústí, Švehlova 111, okres 
Tábor, a za podmínek a postupem stanoveným § 166 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, 
základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), na pracovní místo 
ředitelky Základní školy Sezimovo Ústí, Švehlova 111, okres Tábor, Mgr. Janu Šindelářovou, trvale 
bytem Sezimovo Ústí, Na Vrších 3015, s účinností od 1. 8. 2018 do 31. 7. 2024. 
Hlasování 5A/1N/1Z 
 
Rekonstrukce ul. Prokopa Holého a Klášterní – ZD (mat. č. 193/2018) 
Usnesení č. 197/2018 
RM po projednání 
I. Schvaluje 
Rozhodnutí o realizaci veřejné zakázky: „Sezimovo Ústí – Prokopa Holého – vodovod kanalizace a 
rekonstrukce veřejného osvětlení“ dle předloženého návrhu.   
II. Schvaluje 
Uzavření smlouvy o sdružení zadavatelů mezi městem Sezimovo Ústí a Vodárenskou společností 
Táborsko s.r.o., se sídlem Kosova 2894, 39102 Tábor, IČ: 26069539, týkající se společného postupu 
při realizaci veřejné zakázky: „Sezimovo Ústí – Prokopa Holého – vodovod kanalizace a 
rekonstrukce veřejného osvětlení“ dle předloženého návrhu. 
Hlasování 7A/0N/0Z 
 
Kronikář města (mat. č. 190/2018) 
Usnesení č. 198/2018 
RM po projednání 
I. Jmenuje 
Mgr. Hanu Chotovinskou, bytem Dukelská 642, Sezimovo Ústí, kronikářkou města Sezimovo Ústí.   
II. Vyslovuje poděkování 
paní Anně Slunečkové za dosavadní činnost kronikářky města Sezimovo Ústí. 
Hlasování 7A/0N/0Z 
 
 
Mgr. Ing. Martin Doležal, v. r.                                                              Ludmila Svatková, v. r. 
        starosta města                       místostarostka města 
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