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Usnesení 
ze  14. veřejného zasedání Zastupitelstva města Sezimovo Ústí, konaného dne 14.04.2021  
od 18.00 hodin ve foyer Spektrum, nám. T. Bati 701, Sezimovo Ústí.  
_______________________________________________________________________________ 
 
ZM po projednání 
Usnesením č. 14/2021/14 
I. Schvaluje 
program 14. veřejného zasedání ZM Sezimovo Ústí. 
Hlasování 17A/0N/0Z 
 
ZM po projednání 
Usnesením č. 15/2021/14 
I. Volí  
návrhovou komisi ve složení: Josef Králík, Ing. Karel Chotovinský, Ladislav Šebek. 
Hlasování 17A/0N/0Z 
 
ZM po projednání 
Usnesením č. 16/2021/14 
I. Schvaluje  
zprávu o kontrole plnění usnesení z 13. veřejného zasedání ZM Sezimovo Ústí ze dne 24.02.2021. 
Hlasování 17A/0N/0Z 
 
ZM po projednání 
Usnesením č. 17/2021/14 
I. Bere na vědomí 
a)  informaci o výběru dodavatele pro uzavření koncesní smlouvy (koncesionář) ve věci 

koncesního řízení „Výběr provozovatele vodovodů a kanalizací pro Vodárenskou společnost 
Táborsko v letech 2022 až 2031“ (evidenční číslo ve Věstníku veřejných zakázek: Z2020-
016318), jejímž zadavatelem je společnost Vodárenská společnost Táborsko s.r.o. se sídlem 
Tábor, Kosova 2894, PSČ 390 02, IČ: 26069539, kterým je společnost ČEVAK a.s. se sídlem 
České Budějovice, Severní 8/2264, PSČ 370 10, IČ: 60849657; 

b)  informaci o stavu koncesního řízení „Výběr provozovatele vodovodů a kanalizací pro 
Vodárenskou společnost Táborsko v letech 2022 až 2031“ obsažený v důvodové zprávě tohoto 
materiálu; 

II.  Schvaluje 
uzavření Smlouvy na zajištění provozování vodohospodářské infrastruktury společnosti VST s.r.o.  
v letech 2022 až 2031, která má být uzavřena mezi společností Vodárenská společnost Táborsko 
s.r.o. se sídlem Tábor, Kosova 2894, PSČ 390 02, IČ: 26069539, jako vlastníkem a společností 
ČEVAK a.s. se sídlem České Budějovice, Severní 8/2264, PSČ 370 10, IČ: 60849657, jako 
provozovatelem, ve znění, dle přílohy; 
III.  Deleguje 
pí Ludmilu Svatkovou, místostarostku města, a náhradníka pana Milana Veselého, člena RM, 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 21.04.2021; 
IV.  Ukládá 
delegovanému zástupci města na této valné hromadě, resp. náhradníku, dle bodu III hlasovat pro 
schválení programu valné hromady dle předloženého návrhu a dále hlasovat pro návrhy: 
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1. Valná hromada Společnosti po projednání bere na vědomí informace o stavu koncesního řízení  
s názvem „Výběr provozovatele vodovodů a kanalizací pro Vodárenskou společnost Táborsko  
v letech 2022 až 2031“. 

2. Valná hromada Společnosti bere na vědomí stanovisko Ministerstva financí České republiky 
týkající se uzavření Smlouvy na zajištění provozování vodohospodářské infrastruktury 
společnosti VST s.r.o. v letech 2022 až 2031; stanovisko je přílohou č. 1 zápisu z valné hromady 

3. Valná hromada Společnosti bere na vědomí usnesení zastupitelstva Města Tábora, Města 
Sezimovo Ústí a Města Planá nad Lužnicí, vztahujících se k uzavření Smlouvy na zajištění 
provozování vodohospodářské infrastruktury společnosti VST s.r.o. v letech 2022 až 2031  
se společností ČEVAK a.s. 

4. Valná hromada Společnosti bere na vědomí stanovisko dozorčí rady Společnosti vztahující se  
k uzavření Smlouvy na zajištění provozování vodohospodářské infrastruktury společnosti VST 
s.r.o. v letech 2022 až 2031 se společností ČEVAK a.s. 

5. Valná hromada Společnosti schvaluje uzavření Smlouvy na zajištění provozování 
vodohospodářské infrastruktury společnosti VST s.r.o. v letech 2022 až 2031, která bude 
uzavřena mezi Společností jako vlastníkem a společností ČEVAK a.s. se sídlem České Budějovice, 
Severní 8/2264, PSČ 370 10, IČ: 60849657, jako provozovatelem, a to za podmínky kladného 
posouzení průběhu koncesního řízení Státním fondem životního prostředí (SFŽP). Smlouva na 
zajištění provozování vodohospodářské infrastruktury společnosti VST s.r.o. v letech 2022 až 
2031 tvoří přílohu č. 2 zápisu z jednání valné hromady a za společnost jí podepíší její jednatelé 
až v okamžiku, kdy společnost obdrží kladné posouzení průběhu koncesního řízení Státním 
fondem životního prostředí ČR (SFŽP).“ 

Hlasování 17A/0N/0Z 
 
ZM po projednání 
Usnesením č. 18/2021/14 
I. Schvaluje  
změnu stanov společnosti CENTES Sezimovo Ústí, a.s., se sídlem Dr. E. Beneše 21/6, 391 01 
Sezimovo Ústí, IČ: 251 11 183, zapsané ve veřejném rejstříku vedeném Krajským soudem 
v Českých Budějovicích pod sp. zn. B 919, dle předloženého návrhu.   
Hlasování 17A/0N/0Z 
 
ZM po projednání 
Usnesením č. 19/2021/14 
I. Bere na vědomí  
průběh reklamačního řízení mezi městem Sezimovo Ústí a společností OHL ŽS, a.s.,  
IČ: 46342796, se sídlem: Burešova 938/17, 602 00 Brno – Veveří, v rámci realizace stavby: „Dům 
s pečovatelskou službou pro seniory s denním stacionářem SEZIMOVO ÚSTÍ – I. etapa“, a to závady 
elektroinstalace automatických vchodových dveří u vstupu do zahrady u výše uvedené stavby. 
II. Schvaluje  
a) řešení reklamačního řízení mezi městem Sezimovo Ústí a společností OHL ŽS, a.s.,  

IČ: 46342796, se sídlem: Burešova 938/17, 602 00 Brno – Veveří, za podmínek v přiloženém 
návrhu dohody o narovnání; 

b) prominutí smluvní pokuty ve výši 312.900 Kč z důvodů uvedených v důvodové zprávě. 
Hlasování 16A/0N/1Z 
 
ZM po projednání 
Usnesením č. 20/2021/14 
I. Schvaluje 
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uzavření dodatku č. 4 ke smlouvě o dílo na realizaci akce: „DŮM S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU pro 
seniory s denním stacionářem, SEZIMOVO ÚSTÍ – II. ETAPA“, uzavřené dne 19.03.2020 se 
společností ACG – Real s.r.o., Velehradská 1735/28, 130 00 Praha 3, Vinohrady, IČ: 27094359, 
jehož předmětem je změna termínu dokončení díla na 15.05.2021 a s tím související změna 
harmonogramu plnění díla dle předloženého návrhu dodatku č. 4.  
Hlasování 17A/0N/0Z 
 
ZM po projednání 
Usnesením č. 21/2021/14 
I. Bere na vědomí 
informaci o dotační výzvě a o proběhlém výběrovém řízení týkajícího se výběru dodavatele na 
zakázku: „Osobní automobil pro poskytovatele sociálních služeb pro převoz klientů“. 
II. Schvaluje  
podání žádosti o dotaci na pořízení automobilu pro poskytovatele sociálních služeb v rámci  
11. výzvy Ministerstvem práce a sociálních věcí z programu 013 310 Rozvoj a obnova materiálně-
technické základny sociálních služeb 2016-2022, cíl 5 – pořízení automobilů pro poskytovatele 
sociálních služeb (dále jen „projekt“), a spolufinancování projektu tak, že celkové náklady projektu 
budou 386.734,70 Kč bez DPH, 467.949,00 Kč s DPH 21 %, a podmínkou realizace projektu je 
schválení dotace na realizaci projektu Ministerstvem práce a sociálních věcí v rámci 11. výzvy  
z programu 013 310 Rozvoj a obnova materiálně-technické základny sociálních služeb 2016-2022, 
cíl 5 – pořízení automobilů pro poskytovatele sociálních služeb. 
Hlasování 17A/0N/0Z 
 
ZM po projednání 
Usnesením č. 22/2021/14 
I. Schvaluje 
realizaci projektu „Osvětlení softbalového hřiště“ na pozemcích parc.č. 219/3 a parc.č. 219/17  
v k. ú. Sezimovo Ústí nájemcem části uvedených pozemků, TJ Spartak MAS Sezimovo Ústí, z. s.,  
Na Házené 696, 391 02 Sezimovo Ústí, IČ: 00512419. 
II. Schvaluje  
poskytnutí investiční dotace TJ Spartak MAS Sezimovo Ústí, z. s., Na Házené 696, 391 02 Sezimovo 
Ústí, IČ: 00512419, na realizaci projektu „Osvětlení softbalového hřiště“ s tím, že: 
a) dotace bude poskytnuta max. ve výši 8,34 % celkových uznatelných nákladů projektu, nejvýše 

však 500.000 Kč; 
b) projekt bude realizován nejpozději do 30.11.2021; 
c) dotace bude vyplacena tak, že část ve výši 350.000 Kč bude žadateli vyplacena do 30 dnů od 

podpisu smlouvy o poskytnutí dotace, vyrovnání dotace, resp. doplatek dotace, bude žadateli 
vyplacen na základě vyúčtování skutečných nákladů, nejdéle do 30 dnů ode dne předložení 
vyúčtování dotace. 

Hlasování 17A/0N/0Z 
 
ZM po projednání 
Usnesením č. 23/2021/14 
I. Schvaluje 
odkup nemovitostí zapsaných na LV č. 4720 pro obec a k.ú. Sezimovo Ústí včetně všech součástí  
a příslušenství: 
a) budova Sezimovo Ústí bez čp/če obč.vyb. na pozemku KN st.2226 na LV č. 15;  
b) budova Sezimovo Ústí bez čp/če rod.rekr. na pozemku KN st.2219 na LV č. 15;  
c) budova Sezimovo Ústí bez čp/če rod.rekr. na pozemku KN st.2223 na LV č. 15; 
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d) budova Sezimovo Ústí bez čp/če rod.rekr. na pozemku KN st.2225 na LV č. 15; 
e) budova Sezimovo Ústí bez čp/če rod.rekr. na pozemku KN st.2224 na LV č. 15; 
f) budova Sezimovo Ústí bez čp/če rod.rekr. na pozemku KN st.2228 na LV č. 15; 
g) budova Sezimovo Ústí bez čp/če rod.rekr. na pozemku KN st.2227 na LV č. 15; 
h) budova Sezimovo Ústí bez čp/če rod.rekr. na pozemku KN st.2222 na LV č. 15; 
i) budova Sezimovo Ústí bez čp/če rod.rekr. na pozemku KN st.2220 na LV č. 15;  
j) budova Sezimovo Ústí bez čp/če rod.rekr. na pozemku KN st.2221 na LV č. 15; 
k) budova Sezimovo Ústí č.p. 1182 obč.vyb. na pozemku KN st.586 na LV č. 10001; 
od společnosti BESANCON & COMPANY, s.r.o., Novomlýnská 1373/5, 110 00 Praha 1 – Nové 
Město, IČ: 27601226, za kupní cenu ve výši 1.788.800 Kč včetně DPH za podmínky, že nabývané 
nemovitosti budou prosty jakýchkoli omezení ve prospěch třetích osob s výjimkou práv ve 
prospěch FK Spartak MAS Sezimovo Ústí z.s., IČ: 47267771, sídlem: Sezimovo Ústí, sportovní areál 
Soukeník č. 684, poštovní schránka 44. 
Hlasování 17A/0N/0Z 
 
ZM po projednání 
Usnesením č. 24/2021/14 
I. Bere na vědomí 
Přehled o činnosti Městské policie Sezimovo Ústí za období od 01.01.2020 do 31.12.2020. 
Hlasování 17A/0N/0Z 
 
ZM po projednání 
Usnesením č. 25/2021/14 
I. Schvaluje 
poskytnutí dotací z programu Sport a tělovýchova Rady města Sezimovo Ústí na rok 2021 dle 
přiloženého návrhu a souhlasí s uzavřením smluv dle návrhu schváleného usnesením RM  
č. 97/2019 ze dne 25.03.2019 takto: 
 

Žadatel  Dotace v Kč 

Název IČ Účel  celkem 

TJ Spartak MAS 
Sezimovo Ústí 

00512419 
Činnost 330.000 

350.000 
Projekt Doprava na soustředění gymnastek Itálie 20.000 

TJ Sokol 
Sezimovo Ústí 

42360293 
Činnost  87.000 

193.000 
Údržba a opravy 106. 000 

Celkem    543.000 

Hlasování 17A/0N/0Z 
 
ZM po projednání 
Usnesením č. 26/2021/14 
I. Bere na vědomí 
zápis č. 14 z jednání Finančního výboru ZM Sezimovo Ústí ze dne 07.04.2021. 
Hlasování 17A/0N/0Z 
 
ZM po projednání 
Usnesením č. 27/2021/14 
I. Bere na vědomí 
zápis č. 7 z jednání Kontrolního výboru ZM Sezimovo Ústí, konaného dne 08.04.2021. 
Hlasování 17A/0N/0Z 
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ZM po projednání 
Usnesením č. 28/2021/14 
I. Schvaluje 
a) rozpočtové opatření ZM č. 6 
Název: Příjmy z prodeje bytu vč. části pozemku č. 622/24  

 

            tis. Kč 

Kapitálové příjmy 615 

Běžné výdaje      615 

Saldo 0 

 
b) rozpočtové opatření ZM č. 7 
Název: Investiční transfer pro Správu města Sezimovo Ústí – technické zhodnocení budovy č.p. 490 
vč. zateplení  

            tis. Kč 

Kapitálové výdaje  3 548 

Změna stavu krátkodobých prostředků 
na bankovních účtech 

   3 548 

 
ZMĚNA ZÁVAZNÝCH UKAZATELŮ 

ORJ O§ POL TEXT  tis. Kč 

460 3612  6351  Investiční transfery zřízeným příspěvkovým 

organizacím, ORG 490 3 548 

  8115 Změna stavu krátkodobých prostředků 
na bankovních účtech 

 3 548 

 
Finanční prostředky podléhají finančnímu vypořádání se zřizovatelem, a to nejdéle do dvou měsíců 
po ukončení realizace předmětu díla. 
 
c) rozpočtové opatření ZM č. 8 
Název: Snížení nedaňových příjmů v návaznosti na uzavřený Dodatek č. 3 k nájemní smlouvě 
k zajištění parkovacích míst (Wellness hotel MAS s.r.o.)  

            tis. Kč 

Nedaňové příjmy  -80 

Běžné výdaje        -80 

Saldo  0 

 
d) rozpočtové opatření ZM č. 9 
Název: Příjmy z prodeje bytu vč. části pozemku č. 493/27  

            tis. Kč 

Kapitálové příjmy 726 

Běžné výdaje      726 

Saldo 0 

 
e) rozpočtové opatření ZM č. 10 
Název: Zařazení nové investiční akce do rozpočtu města – Stavební úpravy ZŠ Švehlova vč. 
technologie - část 1. Přípravná fáze  
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            tis. Kč 

Kapitálové výdaje 250 

Běžné výdaje        -250 

Výdaje celkem  0 

 
ZMĚNA ZÁVAZNÝCH UKAZATELŮ 
 

ORJ O§ POL TEXT  tis. Kč 

650 3117  6121  Budovy, haly a stavby, ORG 931 250 

Hlasování 17A/0N/0Z 
 
f) rozpočtové opatření ZM č. 11 
Název:  Poskytnutí investičního transferu TJ Spartak Sezimovo Ústí za účelem spolufinancování 
projektu Osvětlení softbalového hřiště 
 

                 tis. Kč 

Kapitálové výdaje 500 

Běžné výdaje -500 

Výdaje celkem 0 

 

ZMĚNA ZÁVAZNÝCH UKAZATELŮ 
 
ORJ Odd.§ POLOŽKA TEXT  tis. Kč 

300 3412 6322 Investiční transfery spolkům, ORG 110 500 

 
g) rozpočtové opatření ZM č. 12 
Název: Odkup budov v areálu Soukeník 

                 tis. Kč 

Kapitálové výdaje 1 788,8 

Běžné výdaje -1 788,8 

Výdaje celkem 0,0 

 

ZMĚNA ZÁVAZNÝCH UKAZATELŮ 
 
ORJ Odd.§ POLOŽKA TEXT  tis. Kč 

300 3412 6121 Budovy, haly a stavby 1 788,8 

 

 
 
 
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 14.04.2021 


