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Usnesení 
z  8. veřejného zasedání Zastupitelstva města Sezimovo Ústí, konaného dne 11. 3. 2020 od 18.00 
hodin ve velké zasedací místnosti Městského úřadu, Dr. E. Beneše 21, Sezimovo Ústí 
_________________________________________________________________________________ 
 
ZM po projednání 
Usnesením č. 1/2020/8 
I. Schvaluje 
program 8. veřejného zasedání ZM Sezimovo Ústí s předloženými změnami. 
Hlasování 20A/0N/0Z 
 
ZM po projednání 
Usnesením č. 2/2020/8 
I. Volí  
návrhovou komisi ve složení: Josef Králík, Ing. Karel Chotovinský, Ladislav Šebek. 
Hlasování 20A/0N/0Z 
 
ZM po projednání 
Usnesením č. 3/2020/8 
I. Schvaluje  
zprávu o kontrole plnění usnesení ze 7. veřejného zasedání ZM Sezimovo Ústí ze dne 18. 12. 2019. 
Hlasování 20A/0N/0Z 
 
ZM po projednání 
Usnesením č. 4/2020/8 
I. Bere na vědomí 
předložený materiál Koncesní řízení – Výběr provozovatele vodovodů a kanalizací pro 
Vodárenskou společnost Táborsko v letech 2022 až 2031“ zpracovaný společnostmi MT Legal 
s.r.o., advokátní kancelář, a AP INVESTING, s.r.o., prezentovaný zastupitelům měst Tábor, 
Sezimovo Ústí a Planá nad Lužnicí dne 12. 2. 2020.  
II. Deleguje  
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 18.3.2020 od 13:00 hod. v sídle společnosti Vodárenská společnost Táborsko s.r.o. 
III. Ukládá  
delegovanému zástupci města na valnou hromadu obchodní společnosti Vodárenská společnost 
Táborsko s.r.o. dle bodu II. hlasovat pro schválení programu valné hromady a dále hlasovat pro 
přijetí následujícího usnesení:  
a) Valná hromada obchodní společnosti Vodárenská společnost Táborsko s.r.o. rozhoduje o 

zahájení koncesního řízení na Výběr provozovatele vodovodů a kanalizací pro Vodárenskou 
společnost Táborsko v letech 2022 až 2031 dle zadávací dokumentace koncesního řízení s 
názvem „Výběr provozovatele vodovodů a kanalizací pro Vodárenskou společnost Táborsko v 
letech 2022 až 2031“, zpracovanou společnostmi MT Legal s.r.o., advokátní kancelář, a AP 
INVESTING, s.r.o. a schválenou Státním fondem životního prostředí ČR, pro účely zajištění 
správy a provozování vodohospodářské infrastruktury společnosti Vodárenská společnost 
Táborsko s.r.o., se sídlem Tábor, Kosova 2894, PSČ 390 02, IČ: 260 69 539 a dále ukládá 
jednatelům společnosti zajistit průběh tohoto koncesního řízení, včetně uzavření smlouvy s 
vítězným uchazečem.  
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b) Valná hromada obchodní společnosti Vodárenská společnost Táborsko s.r.o. schvaluje 
prodloužení platnosti stávající „Smlouvy na zajištění provozování vodohospodářské 
infrastruktury společnosti VST s.r.o. na dobu deseti let“ do 31. 12. 2021 v souladu se 
stanoviskem Státního fondu životního prostředí ČR a Ministerstva životního prostředí ČR ze 
dne 1. 3. 2019. 

Hlasování 20A/0N/0Z 
 
ZM po projednání 
Usnesením č. 5/2020/8 
I. Bere na vědomí   
Výroční zprávu Sdružení měst a obcí okresu Tábor, IČ: 65943058, sídlem Žižkovo nám. 3/3, 390 01 
Tábor, za rok 2019. 
II. Bere na vědomí   
změnu finančního plánu Sdružení měst a obcí okresu Tábor, IČ: 65943058, sídlem Žižkovo nám. 
3/3, 390 01 Tábor, na rok 2020. 
III. Deleguje  
Mgr. Ing. Martina Doležala, starostu města, jako zástupce města Sezimovo Ústí, k zastupování na 
valné hromadě Sdružení měst a obcí okresu Tábor, IČ: 65943058, sídlem Žižkovo nám. 3/3, 390 01 
Tábor, která se bude konat dne 13. 3. 2020. 
IV. Ukládá  
delegovanému zástupci města na valnou hromadu Sdružení měst a obcí okresu Tábor, IČ: 
65943058, sídlem Žižkovo nám. 3/3, 390 01 Tábor hlasovat pro Výroční zprávu Sdružení měst a 
obcí okresu Tábor za rok 2019 a pro změnu finančního plánu Sdružení měst a obcí okresu Tábor na 
rok 2020, dle přílohy. 
Hlasování 20A/0N/0Z 
 
ZM po projednání 
Usnesením č. 6/2020/8 
I. Bere na vědomí 
zápis č. 7 z jednání Finančního výboru ZM Sezimovo Ústí ze dne 4. 3. 2020. 
Hlasování 20A/0N/0Z 
 
ZM po projednání 
Usnesením č. 7/2020/8 
I. Bere na vědomí 
zápis č. 4 z jednání Kontrolního výboru ZM Sezimovo Ústí, konaného dne 13. 2. 2020. 
Hlasování 20A/0N/0Z 
 
ZM po projednání 
Usnesením č. 8/2020/8 
I. Bere na vědomí 
informaci o průběhu veřejné zakázky na výběr dodavatele na stavební zakázku: „Dům s 
pečovatelskou službou pro seniory – II. etapa, Sezimovo Ústí“ a rozhodnutí RM o výběru 
dodavatele na stavební zakázku: „Dům s pečovatelskou službou pro seniory – II. etapa, Sezimovo 
Ústí“ tak, že jako ekonomicky nejvýhodnější podle výsledku hodnocení nabídek byla vyhodnocena 
nabídka uchazeče: ACG-Real s.r.o., sídlo Velehradská 1735/28, 130 00 Praha 3, Vinohrady, IČ: 
27094359.  
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II. Schvaluje 
uzavření smlouvy o dílo na stavební zakázku: „Dům s pečovatelskou službou pro seniory – II. etapa, 
Sezimovo Ústí“ s vybraným dodavatelem, kterým je ACG-Real s.r.o., sídlo Velehradská 1735/28, 
130 00 Praha 3, Vinohrady, IČ: 27094359, nabídková cena za dílo činí 42.957.863,01 Kč bez DPH. 
Hlasování 20A/0N/0Z 
 
ZM po projednání 
Usnesením č. 9/2020/8 
I. Schvaluje 
zajištění předfinancování a spolufinancování projektu: „Zateplení budovy MěÚ Sezimovo Ústí“ tak, 
že celkové náklady projektu budou v maximální výši 16.888.310 Kč vč. DPH s tím, že stavební 
realizace se uskuteční v roce 2021. 
Hlasování 18A/1N/1Z 
 
ZM po projednání 
Usnesením č. 10/2020/8 
I. Schvaluje 
Pravidla pro poskytování cestovních náhrad členům zastupitelstva města Sezimovo Ústí dle 
důvodové zprávy 
Hlasování 20A/0N/0Z 
 
ZM po projednání 
Usnesením č. 11/2020/8 
I. Schvaluje    
s účinností od 1. 4. 2020 v souladu s ustanovením § 77 odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, 
v platném znění, a nařízením vlády č. 318/2017 Sb., o výši odměn členů zastupitelstev územních 
samosprávných celků, ve znění pozdějších právních předpisů, měsíční odměny neuvolněným 
členům Zastupitelstva města Sezimovo Ústí: 
Za výkon funkce člena rady  3 508 Kč 
Za výkon funkce člena rady a zároveň předsedy výboru zastupitelstva 
nebo komise rady  4 987 Kč 

Za výkon funkce člena rady a zároveň člena výboru zastupitelstva, 
komise rady nebo zvláštního orgánu 4 781 Kč 

Za výkon funkce člena zastupitelstva  1 002 Kč 
Za výkon funkce člena zastupitelstva a zároveň předsedy výboru 
zastupitelstva nebo komise rady 2 482 Kč 

Za výkon funkce člena zastupitelstva a zároveň člena výboru 
zastupitelstva, komise rady nebo zvláštního orgánu 2 275 Kč 

s tím, že v případě souběhu výkonu několika funkcí náleží neuvolněnému členovi Zastupitelstva 
města Sezimovo Ústí měsíční odměna podle funkce, za kterou se poskytuje nejvyšší odměna. 
 
II. Schvaluje   
s účinností od 1. 4. 2020 odměnu za výkon funkce oddávajícího při sňatečném obřadu prováděném 
Městským úřadem Sezimovo Ústí ve výši 330 Kč za obřad.   
 
Hlasování 16A/0N/4Z 
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ZM po projednání 
Usnesením č. 12/2020/8 
I. Schvaluje 
RO ZM Sezimovo Ústí na r. 2020 č. 1 – 6: 
a) rozpočtové opatření ZM č. 1 
Název: Navýšení příspěvku na výkon státní správy pro r. 2020 

       tis. Kč 
Přijaté transfery 11,9 
Běžné výdaje 11,9  
Saldo 0,0 
 
b) rozpočtové opatření ZM č. 2 
Název: Výměna části klimatizace – budova MěÚ, kancelář č. 305 

       tis. Kč 
Kapitálové výdaje 34,0 
Běžné výdaje       -34,0  
Výdaje celkem 0,0 
 
c) rozpočtové opatření ZM č. 3 
Název: Navýšení výdajů na investiční akci Hromádkova ulice – rekonstrukce, I. úsek              

       tis. Kč 
Kapitálové výdaje 51,0 
Běžné výdaje       -51,0  
Výdaje celkem 0,0 
 
d) rozpočtové opatření ZM č. 4 
Název: Prodej drobného dlouhodobého majetku              

       tis. Kč 
Nedaňové příjmy 16,0 
Běžné výdaje        16,0  
Saldo 0,0 
 
e) rozpočtové opatření ZM č. 5 
Název: Přijetí pojistného plnění – škodní událost ZŠ Švehlova              

       tis. Kč 
Nedaňové příjmy 1 570,0 
Běžné výdaje   1 570,0  
Saldo 0,0 
 
f) rozpočtové opatření ZM č. 6 
Název: Navýšení výdajů na opravu III. úseku komunikace Hromádkova              

             tis. Kč 
Běžné výdaje 3 920,0 
Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech 3 920,0 
Hlasování 20A/0N/0Z 
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ZM po projednání 
Usnesení č. 13/2020/8 
I. Souhlasí  
s podáním žádosti o bezúplatný převod pozemků dle zákona č. 503/2012 Sb., o Státním 
pozemkovém úřadu a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, 
specifikovaných v čl. II tohoto usnesení, z majetku ČR – Státní pozemkový úřad, IČ: 1312774, 
sídlem: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3, do vlastnictví města Sezimovo Ústí. 
II. Schvaluje 
záměr bezúplatného nabytí pozemků:   
a) parc.č. 193/127 – ostatní plocha, zeleň o výměře 76 m2 (Lipová ulice) 
b) parc.č. 193/128 – ostatní plocha, zeleň o výměře 11 m2 (Lipová ulice) 
c) parc.č. 195/53 – ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 33 m2 (Průmyslová ulice) 
d) parc.č. 195/61 – ostatní plocha, zeleň o výměře 38 m2 (Průmyslová ulice) 
e) parc.č. 195/63 – ostatní plocha, zeleň o výměře 1 m2 (Průmyslová ulice) 
f) parc.č. 383/2 – ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 194 m2 (ulice Nad Mýtem) 
g) parc.č. 217/132 – ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 3 m2 (garáže Hilton) 
vše v katastrálním území a obci Sezimovo Ústí, zapsaném na LV č. 10002, městem Sezimovo Ústí 
od ČR – Státní pozemkový úřad, IČ: 1312774, sídlem: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3, do 
vlastnictví města Sezimovo Ústí, na základě zákona č. 503/2012 Sb., o Státním pozemkovém úřadu 
a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.  
Hlasování 20A/0N/0Z 
 
ZM po projednání 
Usnesením č. 14/2020/8 
I. Schvaluje 
prodej bytu č. 535/5, o velikosti 1+0, umístěného ve 3. nadzemním podlaží domu Sezimovo Ústí 
č. p. 535, který se nachází v ulici Jungmannova, na parc. č. st. 530 – zastavěná plocha a nádvoří, 
včetně spoluvlastnického podílu ve výši 6972/83180 vážícímu se k této bytové jednotce na budově 
č. p. 535 a k pozemku parc. č. st. 530, jak je uvedeno na LV č. 5395 a č. 5396 v obci a k. ú. Sezimovo 
Ústí, panu Jiřímu Márovi za kupní cenu ve výši 318.728 Kč a zároveň zrušení zástavního práva 
smluvního k výše uvedenému a k pozemku parc. č. 1041 zapsaném na LV č. 10001 v obci a k. ú. 
Sezimovo Ústí, vše dle Smlouvy o budoucí kupní smlouvě a o zástavní smlouvě ze dne 26. 10. 2012 
a Prohlášení vlastníka budovy o vymezení jednotek – oznámení o změně obsahu ze dne 21. 12. 
2012 (právní účinky vkladu práva ke dni 27.12.2012). 
Hlasování 20A/0N/0Z 
 
ZM po projednání 
Usnesením č. 15/2020/8 
I. Schvaluje 
prodej bytu č. 535/6, o velikosti 2+1, umístěného ve 3. nadzemním podlaží domu Sezimovo Ústí 
č. p. 535, který se nachází v ulici Jungmannova, na parc. č. st. 530 – zastavěná plocha a nádvoří, 
včetně spoluvlastnického podílu ve výši 7473/83180 vážícímu se k této bytové jednotce na budově 
č. p. 535 a k pozemku parc. č. st. 530, jak je uvedeno na LV č. 5395 a č. 5396 v obci a k. ú. Sezimovo 
Ústí, panu Radku Soukupovi za kupní cenu ve výši 375.716 Kč a zároveň zrušení zástavního práva 
smluvního k výše uvedenému, vše dle Smlouvy o budoucí kupní smlouvě a o zástavní smlouvě ze 
dne 20. 3. 2013. 
Hlasování 20A/0N/0Z 
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ZM po projednání 
Usnesením č. 16/2020/8 
I. Schvaluje 
prodej bytu č. 535/11, o velikosti 2+1, umístěného ve 3. nadzemním podlaží domu Sezimovo Ústí 
č. p. 535, který se nachází v ulici Jungmannova, na parc. č. st. 530 – zastavěná plocha a nádvoří, 
včetně spoluvlastnického podílu ve výši 6975/83180 vážícímu se k této bytové jednotce na budově 
č.p. 535 a k pozemku parc. č. st. 530, jak je uvedeno na LV č. 5395 a č. 5396 v obci a k. ú. Sezimovo 
Ústí, manželům Renatě a Jaroslavu Kolmanovým za kupní cenu ve výši 423.896 Kč a zároveň 
zrušení zástavního práva smluvního k výše uvedenému, vše dle Smlouvy o budoucí kupní smlouvě 
a o zástavní smlouvě ze dne 31. 10. 2012 a Dohody o zrušení zástavního práva ze dne 27. 2. 2013. 
Hlasování 20A/0N/0Z 
 
ZM po projednání 
Usnesením č. 17/2020/8 
I. Schvaluje 
prodej bytu č. 535/12, o velikosti 2+0, umístěného ve 3. nadzemním podlaží domu Sezimovo Ústí 
č. p. 535, který se nachází v ulici Jungmannova, na parc. č. st. 530 – zastavěná plocha a nádvoří, 
včetně spoluvlastnického podílu ve výši 5383/83180 vážícímu se k této bytové jednotce na budově 
č.p. 535 a k pozemku parc. č. st. 530, jak je uvedeno na LV č. 5395 a č. 5396 v obci a k. ú. Sezimovo 
Ústí, paní Lucii Vrtiškové za kupní cenu ve výši 321.134 Kč a zároveň zrušení zástavního práva 
smluvního k výše uvedenému, vše dle Smlouvy o budoucí kupní smlouvě a o zástavní smlouvě ze 
dne 12. 9. 2012 a Dohody o zrušení zástavního práva ze dne 20. 2. 2013. 
Hlasování 20A/0N/0Z 
 
ZM po projednání 
Usnesením č. 18/2020/8 
I. Schvaluje   
Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2020, o místních poplatcích, kterou se mění obecně závazná 
vyhláška č. 4/2019 ze dne 18. 12. 2019. 
Hlasování 20A/0N/0Z 
 
ZM po projednání 
Usnesením č. 19/2020/8 
I. Bere na vědomí 
informaci o situaci v PO Městské středisko kultury a sportu, nám. T. Bati 701, 391 02 Sezimovo 
Ústí, IČ: 711 95 424, otevřený dopis manž. Luďka a Soni Zykových ze dne 5. 3. 2020, zaměstnanců 
PO MSKS a dopis Mgr. Romany Krůčkové, ředitelky PO MSKS ze dne 10. 3. 2020. 
II. Ukládá 
Radě města Sezimovo Ústí přijmout opatření ke stabilizaci situace v PO Městské středisko kultury a 
sportu, nám. T. Bati 701, 391 02 Sezimovo Ústí, IČ: 711 95 424. 
Hlasování 20A/0N/0Z 
 
 
   Mgr. Ing. Martin Doležal, v. r.      Ludmila Svatková, v. r. 
      starosta města                    místostarostka města 
         Ověřovatelé zápisu 
   Ing. Karel Chotovinský, v. r.                     Ladislav Šebek, v. r. 
 
Sezimovo Ústí, dne 11. 3. 2020 
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