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Usnesení 
ze schůze Rady města Sezimovo Ústí, konané dne 2. 5. 2016 

 
Účetní uzávěrka za r. 2015 Správa města Sezimovo Ústí, Průmyslová 1095 (mat. č. 156/2016) 
Usnesení č. 155/2016 
RM po projednání 
I. Schvaluje  
účetní závěrku PO Správa města Sezimovo Ústí, Průmyslová 1095, 391 02 Sezimovo Ústí, za rok 
2015. 
II. Schvaluje   
příděly do fondů ze zlepšeného výsledku hospodaření PO Správa města Sezimovo Ústí, Průmyslová 
1095, 391 02 Sezimovo Ústí, dle důvodové zprávy. 
Hlasování 7A/0N/0Z 
 
Účetní uzávěrka za r. 2015 Městské středisko kultury a sportu (mat. č. 153/2016) 
Usnesení č. 156/2016 
RM po projednání 
I. Schvaluje  
účetní závěrku PO Městské středisko kultury a sportu Sezimovo Ústí, nám. Tomáše Bati 701, 391 
02, okres Tábor, za rok 2015. 
II. Schvaluje   
příděly do fondů ze zlepšeného výsledku hospodaření PO Městské středisko kultury a sportu 
Sezimovo Ústí, nám. Tomáše Bati 701, 391 02, okres Tábor, dle důvodové zprávy. 
Hlasování 7A/0N/0Z 
 
Plán oprav a stavebních úprav ve sportovních areálech ve vlastnictví města na r. 2016 (mat. č. 
164/2016) 
Usnesení č. 157/2016 
RM po projednání 
I. Schvaluje 
plán oprav a stavebních úprav ve sportovních areálech ve vlastnictví města Sezimovo Ústí na rok 
2016. 
Hlasování 7A/0N/0Z 
 
Žádost o dotaci na „Protipovodňový, monitorovací, varovný a informační systém města 
Sezimovo Ústí“ (mat. č. 159/2016) 
Usnesení č. 158/2016 
RM po projednání 
I. Revokuje 
usnesení č. 148/2016 z 18. 4. 2016. 
II. Předkládá 
ZM Sezimovo Ústí k projednání návrh na schválení: 
a) podání žádosti o dotaci z 35. výzvy Operačního programu životní prostředí,  prioritní osa 1, 

investiční priorita 2, specifický cíl 1.4., na realizaci projektu „Protipovodňový, monitorovací, 
varovný a informační systém města Sezimovo Ústí“ 
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b) zajištění spolufinancování akce tak, že celkové náklady projektu budou v maximální výši 
4.488.000 Kč. 

Hlasování 6A/0N/1Z 
 
Prodej pozemku parc. č. st. 2124 – vypořádání garáže – manž. Behenských (mat. č. 154/2016) 
Usnesení č. 159/2016 
RM po projednání 
I. Schvaluje 
záměr prodeje pozemku parc. č. st. 2124, o celkové výměře 19 m2, druh pozemku: zastavěná 
plocha a nádvoří, zapsaného na listu vlastnictví č. 10001, v obci a k. ú. Sezimovo Ústí, manželům 
Jiřímu a Věře Behenských, oba trvale bytem Radkov 47, 391 31 Dražice, za kupní cenu ve výši 100 
Kč/m2, a zároveň předkládá Zastupitelstvu města Sezimovo Ústí ke schválení. 
Hlasování 7A/0N/0Z 
 
Prodej pozemku parc. č. st. 585/11 – vypořádání garáže - manž. Starých (mat. č. 155/2016) 
Usnesení č. 160/2016 
RM po projednání 
I. Schvaluje 
záměr prodeje pozemku parc. č. st. 585/11, o celkové výměře 18 m2, druh pozemku: zastavěná 
plocha a nádvoří, zapsaného na listu vlastnictví č. 10001, v obci a k. ú. Sezimovo Ústí, manželům 
Lucii a Pavlovi Starých, oba trvale bytem Dukelská 673, 391 02 Sezimovo Ústí, za kupní cenu ve výši 
100 Kč/m2, a zároveň předkládá Zastupitelstvu města Sezimovo Ústí ke schválení. 
Hlasování 7A/0N/0Z 
 
Změna ve složení likvidační komise rady města (mat. č. 157/2016) 
Usnesení č. 161/2016 
RM po projednání 
I. Bere na vědomí 
rezignaci p. Františka Novotného na členství v Komisi likvidační Rady města Sezimovo Ústí; 
II. Jmenuje 
Ing. Miloše Raka, bytem Sezimovo Ústí, Svépomoc 677, členem v Komisi likvidační Rady města 
Sezimovo Ústí. 
Hlasování 6A/0N/1Z 
 
Záměr města Sezimovo Ústí na prodej bytu č. 604/5, ul. Táboritů (mat. č. 158/2016) 
Usnesení č. 162/2016 
RM po projednání 
I. Schvaluje 
vyhlášení výběrového řízení pro vyhledání nejvhodnějšího zájemce, o koupi bytu č. 604/5, Táboritů 
č. p. 604, Sezimovo Ústí, který bude prodán zájemci, jenž formou obálkové metody podá nejvyšší 
nabídku kupní ceny. Nejnižší výše kupní ceny, která může být nabídnuta, činí 500.000 Kč, se 
splatností v den podpisu kupní smlouvy. 
Hlasování 7A/0N/0Z 
 
Informace o stavu dotačních projektů města (mat. č. 160/2016) 
Usnesení č. 163/2016 
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RM po projednání 
I. Předkládá 
ZM Sezimovo Ústí na vědomí informaci o stavu dotačních projektů města. 
Hlasování 7A/0N/0Z 
 
Souhlas se stavbou – přístřešek – manž. Kalouskovi (mat. č. 161/2016) 
Usnesení č. 164/2016 
RM po projednání 
I. Souhlasí 
se záměrem stavby krytého posezení v rozsahu dle předloženého technického popisu na částech 
pozemků č.  parc. 486/5 – zahrada a č.  parc. st. 126/1 – zastavěná plocha a nádvoří, vše v obci a 
k.ú. Sezimovo Ústí, ve vlastnictví manželů Ing. Petra Kalouska a Dany Kalouskové, trv. bytem 
Sofijská 2797/3, 390 05  Tábor, jako vlastník sousedního pozemku č. parc. 486/4 – zahrada, obec a 
k.ú. Sezimovo Ústí. 
Hlasování 7A/0N/0Z 
 
Zápis č. 3 ze schůze Komise MHD RM Sezimovo Ústí, konané dne 25. 4. 2016 (mat. č. 162/2016) 
Usnesení č. 165/2016 
RM po projednání 
I. Bere na vědomí  
Zápis č. 3 ze schůze Komise místního hospodářství a dopravy Rady města Sezimovo Ústí, konané 
dne 25. 4. 2016 s těmito připomínkami: 

- K bodům 2 a 3 – Bude svoláno místní šetření RM 
- K bodu 8 – RM souhlasí se zákresem VDZ V12c v délce 14 m od přechodu 

Hlasování 7A/0N/0Z 
 
Prodej pozemku parc. č. st. 2035/2 – vypořádání garáže - pí Mansfeldová (mat. č. 163/2016) 
Usnesení č. 166/2016 
RM po projednání 
I. Schvaluje 
záměr prodeje pozemku parc. č. st. 2035/2, o celkové výměře 2 m2, druh pozemku: zastavěná 
plocha a nádvoří, zapsaného na listu vlastnictví č. 10001, v obci a k. ú. Sezimovo Ústí, paní Marii 
Mansfeldové, trvale bytem 9. května 422/1, 391 02 Sezimovo Ústí, za kupní cenu ve výši 100 
Kč/m2, a zároveň předkládá Zastupitelstvu města Sezimovo Ústí ke schválení. 
Hlasování 7A/0N/0Z 
 
Žádost o užití znaku města – TJ Spartak MAS Sezimovo Ústí (mat. č. 165/2016) 
Usnesení č. 167/2016 
RM po projednání 
I. Souhlasí 
s užitím znaku města Sezimovo Ústí TJ Spartakem MAS Sezimovo Ústí, IČ: 00512419, sídlem: Na 
Házené 696, 391 02 Sezimovo Ústí, na titulní straně publikace „75 let házené v Sezimově Ústí“, a to 
bezúplatně a jednorázově. 
Hlasování 7A/0N/0Z 
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Informace o rekonstrukci bytu č. 611/12 v Dukelské ulici (mat. č. 166/2016)  
Usnesení č. 168/2016 
RM po projednání 
I. Bere na vědomí 
informaci vedoucího bytové správy příspěvkové organizace Správa města Sezimovo Ústí, pana 
Františka Bednáře, k rekonstrukci bytu č. 611/12 v Dukelské ulici, Sezimovo Ústí, a vyrozumění 
Policie ČR o ukončení šetření v této věci. 
Hlasování 7A/0N/0Z 
 
 
Zadání veřejné zakázky na nákup užitkového vozidla – Pečovatelská služba Sezimovo Ústí (mat. 
č. 167/2016) 
Usnesení č. 169/2016 
RM po projednání 
I. Schvaluje 
uzavření kupní smlouvy se společností AUTA BOREK a.s., IČ: 25163051, sídlem: Pražská 285, 373 67  
Borek, jako výsledek veřejné zakázky na „Nákup užitkového vozidla tov. značky: Dacia, model: 
Dacia Dokker, verze: Kant AV EM“ za kupní cenu ve výši 252.100 Kč vč. DPH, pro potřeby 
Pečovatelské služby města Sezimovo Ústí, coby veřejné zakázky malého rozsahu, mimo režim 
zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění platných právních předpisů. 
Hlasování 7A/0N/0Z 
 
 
Smlouva o poskytnutí dotace – Hasičský záchranný sbor Jihočeského kraje, uzemní odbor Tábor 
(mat. č. 168/2016) 
Usnesení č. 170/2016 
RM po projednání 
I. Schvaluje 
poskytnutí finančního příspěvku Hasičskému záchrannému sboru Jihočeského kraje, územní odbor 
Tábor, ve výši 20.000 Kč formou dotace účelově vázané na nákup hydraulické ruky na valníkový 
kontejner. 
II. Schvaluje 
uzavření smlouvy o poskytnutí dotace, dle předloženého návrhu.  
Hlasování 7A/0N/0Z 
 
 
Dotace z programu Kultura v r. 2016 (mat. č. 149/2016) 
Usnesení č. 171/2016 
RM po projednání 
I. Schvaluje 
poskytnutí dotací z programu Kultura města Sezimovo Ústí na rok 2016 a souhlasí s uzavřením 
smluv dle návrhu schváleného usnesením RM č. 108/2016 ze dne 21. 3. 2016 takto: 
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Žadatel účel 
Schválená 

částka  
v Kč 

Smíšený 
pěvecký sbor 
Nokturno 

Mgr. Jarmila Hlubinková, FO, nar. 
16. 7. 1949, Sezimovo Ústí, 
Komenského 461 

činnost souboru (pronájmy sálů, 
technické vybavení, květiny, plakáty, 
programy, propagace souboru, cestovné 
na koncerty a soutěže, www), Jarní 
festival sborového zpěvu 

17 500 

ZUŠ 

Sdružení rodičů a přátel dětí a školy 
při Základní umělecké škole 
Sezimovo Ústí, z.s. IČ: 01394649, 
Sezimovo Ústí, Nerudova 648 

opravy hudebních nástrojů, učební 
pomůcky, vybavení souborů stejnokroji, 
cestovné na vystoupení 

7 500 

Divadélko 
Múzika 

Divadélko MÚZIKA Sezimovo Ústí, 
o.s., IČ: 22759263, Tábor, Nad 
Řekou 3004 

činnost divadla (doprava na soutěže a 
vystoupení, nákup kostýmů a rekvizit, 
administrativa, propagace, výroba kulis, 
odměny osvětlovačům a zvukařům) 

15 000 

Divadélko 
Bublina 

Mgr. Romana Krůčková, FO, nar. 14. 
1. 1970, Tábor, Čekanice, V Lipách 
238 

činnost divadla 10 000 

Spolek 
Plameny 
Naděje 

Spolek Plameny Naděje s.b.z.,IČ: 
27060152, Palackého 502, Sezimovo 
Ústí 

Projekt Gulášfest 2016 2 500 

Seskupení za 
účelem (dříve 
Music Stars 
Band) 

Spolek Seskupení za účelem, z.s., IČ: 
22761233, Tábor, Zahradní 337 

Činnost hudebního souboru 2 500 

 
II. Předkládá 
ZM Sezimovo Ústí ke schválení formou rozpočtového opatření ZM návrh na změnu závazného 
ukazatele - navýšení příspěvku na provoz příspěvkové organizaci Základní škola Sezimovo Ústí, 
Školní náměstí 628, okres Tábor, za účelem podpory činnosti školních klubů, jmenovitě: 
 

Aktivita účel 
Schválená 

částka  
v Kč 

Dětské pěvecké 
sbory Nokturňáček, 
Koťata 

činnost souboru (pronájmy sálů, technické vybavení, květiny, plakáty, 
programy, propagace souboru, cestovné na koncerty a soutěže, dárky) 

15 000 

Dětský folklórní 
soubor Dubínek 

provoz dětského folklórního sboru Dubínek a pořízení a obnova krojů 12 500 

Mažoretky obnova kostýmů a obuvi 15 000 

Roztleskávačky nákup kostýmů a obuvi 5 000 
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III. Předkládá 
ZM Sezimovo Ústí ke schválení formou rozpočtového opatření ZM návrh na změnu závazného 
ukazatele - navýšení příspěvku na provoz příspěvkové organizaci Základní škola Sezimovo Ústí, 
Švehlova 111, okres Tábor, za účelem podpory činnosti školního klubu, jmenovitě: 
 

Aktivita účel 
Schválená 

částka  
v Kč 

Dětský pěvecký 
sbor Paprsek 

činnost souboru (pronájmy sálů, technické vybavení) 2 000 

 
IV. Předkládá 
ZM Sezimovo Ústí ke schválení formou rozpočtového opatření ZM návrh na změnu závazného 
ukazatele - navýšení příspěvku na provoz příspěvkové organizaci Městské středisko kultury a 
sportu za účelem podpory činnosti souboru loutkového divadla a Klubovny III. věku: 
 

Aktivita účel 
Schválená 

částka  
v Kč 

Divadýlko na schodech 
/loutkové/ 

nákup materiálu, opravy loutek a kulis, výtvarné dílny 49 000 

Klubovna III. věku zajištění chodu klubovny, realizace jednotlivých aktivit 10 000 

 
Hlasování 7A/0N/0Z 
 
 
 
 
 

Mgr. Ing. Martin Doležal, v. r.                                          Ludmila Svatková, v. r. 
         starosta města                   místostarostka města 
 

 


