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Usnesení 
ze schůze Rady města Sezimovo Ústí, konané dne 5. 9. 2018 

 
Prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 494/25 na dobu určitou – pí Lehečková (mat. č. 
278/2018) 
Usnesení č. 286/2018 
RM po projednání 
I. Schvaluje 
prodloužení nájemní smlouvy na dobu určitou do 30. 6. 2019, za smluvní nájemné u bytu, který se 
nachází v domě ve vlastnictví města Sezimovo Ústí: 
č. bytu 494/25 Lehečková Johanka č. p. 494, Lipová ulice, Sezimovo Ústí 
Hlasování 6A/0N/0Z 
 
Kontrola zápisů a usnesení RM k 31. 8. 2018 (mat. č. 279/2018) 
Usnesení č. 287/2018 
RM po projednání 
I. Bere na vědomí  
předloženou zprávu o kontrole zápisů a usnesení RM ze dne: 2. 1. 2018, 8. 1. 2018,  
17. 1. 2018, 22. 1. 2018, 29. 1. 2018, 5. 2. 2018, 13. 2. 2018, 19. 2. 2018, 27. 2. 2018,  
5. 3. 2018, 19. 3. 2018, 9. 4. 2018, 23. 4. 2018, 4. 5. 2018, 16. 5. 2018, 28. 5. 2018,  
11. 6. 2018, 13. 6. 2018, 25. 6. 2018, 6. 8. 2018, 20. 8. 2018. 
Hlasování 7A/0N/0Z 
 
Spolufinancování prokazatelné ztráty z provozu MHD na r. 2019 (mat. č. 280/2018) 
Usnesení č. 288/2018 
RM po projednání 
I. Bere na vědomí  
informaci o výpočtu variant spolufinancování prokazatelné ztráty z provozu MHD na rok 2019. 
Hlasování 7A/0N/0Z 
 
Souhlas s česáním stromů – Červený dvůr (mat. č. 281/2018) 
Usnesení č. 289/2018 
RM po projednání 
I. Souhlasí 
s tím, aby pan Aleš Jiran, bytem: Tábor, Chýnovská 108, PSČ: 391 56, provedl v období 30. 8. - 6. 9. 
2018 očesání ovoce (švestek) ze stromů podél místní komunikace na pozemku parc. č. 394/7 – 
ostatní plocha/ostatní komunikace, LV č. 10001, obec a k.ú. Sezimovo Ústí v rozsahu dle 
předložené žádosti a za podmínky dodržování pravidel bezpečnosti silničního provozu. 
Hlasování 7A/0N/0Z 
 
Výběr dodavatele elektřiny a zemního plynu (mat. č. 282/2018) 
Usnesení č. 290/2018 
RM po projednání 
I. Schvaluje 
společný postup všech společností s majetkovým podílem města při výběru dodavatele elektřiny a 
zemního plynu pro rok 2019. 
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II. Ukládá  
Ing. Zdeňku Havlůjovi, řediteli SM, zorganizovat nabídkové řízení města pro výběr dodavatele 
elektřiny a zemního plynu na rok 2019 resp. na roky 2019-2020 a předložit RM návrh na provedení 
výběru dodavatele výše uvedených komodit.  
Hlasování 7A/0N/0Z 
 
Zřízení služebnosti inž. sítě a souhlas se stavbou, kabel NN – lokalita nad Kozským potokem 
(mat. č. 283/2018) 
Usnesení č. 291/2018 
RM po projednání 
I. Schvaluje 
zřízení služebnosti spočívající v umístění inženýrské sítě – uložení nového zemního kabelu NN v  
délce cca 1 m a zemnící pásky v pozemku č.  parc. 958/8 – trvalý travní porost, obec a k.ú. 
Sezimovo Ústí, ve prospěch společnosti E.ON Distribuce, a.s., IČ: 28085400, se sídlem F. A. 
Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice, a to úplatně, za cenu 1.000 Kč. 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 pod názvem „Sezimovo Ústí: Nad Kozským p. rozšíření NN“  na pozemku č.  parc. 958/8 
–  trvalý travní porost, obec a k.ú. Sezimovo Ústí, na kterém má být stavba realizována, a jehož 
vlastníkem je město Sezimovo Ústí. 
Hlasování 7A/0N/0Z 
 
Zřízení služebnosti stezky a cesty – pí Mlčkovská (mat. č. 284/2018) 
Usnesení č. 292/2018 
RM po projednání 
I. Neschvaluje 
zřízení služebnosti stezky a cesty přes pozemek č.  parc. 218/2 – ostatní plocha, jiná plocha, LV č. 
10001, obec a k.ú. Sezimovo Ústí, ve prospěch paní Jaroslavy Mlčkovské, trv. bytem Moskevská 
2717/3, 390 05 Tábor. 
Hlasování 7A/0N/0Z 
 
Zřízení služebnosti inž. sítě a souhlas se stavbou, plyn – Ing. Staněk (mat. č. 285/2018) 
Usnesení č. 293/2018 
RM po projednání 
I. Schvaluje  
zřízení služebnosti spočívající v umístění inženýrské sítě – nové plynovodní vedení v  délce cca 3,70 
m v pozemku č.  parc. 808/2 – ostatní plocha, ostatní komunikace, obec a k.ú. Sezimovo Ústí, ve 
prospěch pozemku č. parc. 77/6 – zahrada, 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. 808/2 – ostatní plocha, ostatní 
komunikace, obec a k.ú. Sezimovo Ústí, na kterém má být stavba realizována, a jehož vlastníkem je 
město Sezimovo Ústí. 
Hlasování 7A/0N/0Z 
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Výběrové řízení na byt č. 75/6, Husovo náměstí (mat. č. 286/2018) 
Usnesení č. 294/2018 
I. Neschvaluje 
přidělení volného bytu ve vlastnictví města Sezimovo Ústí paní Martě Volfové Duchoňové, trvalé 
bydliště Šafaříkova 195, 391 01 Sezimovo Ústí. 
II. Schvaluje  
vyhlášení výběrového řízení pro vyhledání nejvhodnějšího nájemce bytů č. 75/6, o velikosti 1+1, 
který je součástí pozemku parc. č. st. 52, LV č. 10001, Husovo nám., Sezimovo Ústí, a který bude 
pronajat zájemci na základě doporučení Komise sociální a zdravotní Rady města Sezimovo Ústí, 
v souladu s podmínkami výběrového řízení dle usnesení rady města č. 262/2016 ze dne 8. 8. 2016, 
za měsíční nájemné ve výši 55 Kč/m2, na dobu určitou do 30. 12. 2019, s možností dalšího 
prodloužení nájemního vztahu. 
Hlasování 7A/0N/0Z 
 
Rozpočtová opatření RM Sezimovo Ústí (mat. č. 287/2018) 
Usnesení č. 295/2018 
RM po projednání 
I. Schvaluje 
RO RM Sezimovo Ústí na r. 2018 č. 34 a 35: 
a) rozpočtové opatření RM č. 34 
Název: Renovace parket v prostorách ZŠ Sezimovo Ústí, Švehlova 111  

ORJ Odd.§ POLOŽKA TEXT tis. Kč 
600 3117 5171 Opravy a udržování 184,0 

700 6409 5901 Nespecifikované rezervy -184,0 
      Běžné výdaje  0,0 

 
b) rozpočtové opatření RM č. 35 
Název: Změna rozpisu rozpočtu – úprava O§ u projektu „Loutkový festival“ (RO RM č. 13)  
ORJ O§ POL UZ Text         tis. Kč 
450 3311 5336 428 Neinvestiční transfery zřízeným 

příspěvkovým organizacím 
30,0 

450 3319 5336 428 Neinvestiční transfery zřízeným 
příspěvkovým organizacím 

-30,0 

    Běžné výdaje 0,0 
Hlasování 7A/0N/0Z 
 
 
Zánik pohledávek – dlužné nájemné a zálohy na služby (mat. č. 288/2018) 
Usnesení č. 296/2018 
RM po projednání 
I. Bere na vědomí 
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a) zánik pohledávek – dlužné nájemné a zálohy za služby v celkové částce 83.138 Kč a místní 
poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a 
odstraňování komunálních odpadů ve výši 4.375 Kč za panem Janem Ratajem, naposledy 
bytem Lipová 494/12, 391 02 Sezimovo Ústí, který dne 25. 3. 2018 zemřel, a zároveň 
v rámci dědického řízení sp. zn. Okresního soudu v Táboře 24 D 432/2018 byl zjištěn Mgr. 
Hanou Kapicovou Kohoutkovou, notářkou v Táboře, majetek pouze nepatrné hodnoty, 
který byl vydán vypraviteli pohřbu; 

b) zánik pohledávky – dlužné nájemné a zálohy za služby v celkové částce 7.857 Kč za panem 
Josefem Parmou, naposledy bytem Dukelská 638/17, 391 02 Sezimovo Ústí, který dne 1. 7. 
2017 zemřel, a zároveň v rámci dědického řízení sp. zn. Okresního soudu v Táboře 24 D 
694/2017 nebyla zjištěna Mgr. Hanou Kapicovou Kohoutkovou, notářkou v Táboře, 
existence majetku; 

c) zánik pohledávky – dlužné nájemné a zálohy za služby v celkové částce 11.164 Kč za paní 
Věrou Bartošovou, naposledy bytem Dukelská 621, 391 02 Sezimovo Ústí, která zemřela. 

II. Bere na vědomí 
stav exekučních řízení vedeného Mgr. Martinou Douchovou, soudním exekutorem, Exekutorský 
úřad Tábor, sp.zn. 017 EX 191/16, 017 EX 652/15 a 017 EX 1776/14, proti povinné, Regině 
Rolínkové, IČ: 74630741, sídlem U Dubu 255, 391 11 Planá nad Lužnicí – Strkov. 
Hlasování 7A/0N/0Z 
 
OZV č. 1/2018, kterou se zakazuje požívání alkoholických nápojů (mat. č. 289/2018) 
Usnesení č. 297/2018 
RM po projednání 
I. Revokuje 
usnesení Rady města Sezimovo Ústí č. 280/2018 ze dne 20. 8. 2018. 
II. Předkládá   
ZM Sezimovo Ústí ke schválení Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2018, kterou se zakazuje požívání 
alkoholických nápojů za účelem zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku na 
vymezených veřejných prostranstvích, dle předloženého návrhu této vyhlášky. 
Hlasování 6A/0N/1Z 
 
 
 
 
Mgr. Ing. Martin Doležal, v. r.        Ludmila Svatková, v. r. 
        starosta města                       místostarostka města 
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