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Usnesení 
ze schůze Rady města Sezimovo Ústí, konané dne 10.01.2022 

 
Oprava zdiva v areálu NKP Kozí hrádek – podání žádosti o dotaci (mat. č. 1/2022) 
Usnesení č. 1/2022 
RM po projednání 
I. Schvaluje    
podání žádosti ze strany p.o. Městské středisko kultury a sportu, náměstí Tomáše Bati 701, 391 02 
Sezimovo Ústí, IČ: 71195424, o dotaci Jihočeského kraje na projekt: „Kozí hrádek u Tábora“ dle 
předloženého návrhu.  
II. Pověřuje    
Mgr. Zuzanu Bláhovou, ředitelku p.o. Městské středisko kultury a sportu, náměstí Tomáše Bati 
701, 391 02 Sezimovo Ústí, IČ: 71195424, podáním žádosti dle bodu I. 
Hlasování: 6A/0N/0Z 
 
Kontrola zápisů a usnesení RM k 31.12.2021 (mat. č. 2/2022) 
Usnesení č. 2/2022 
RM po projednání 
I. Bere na vědomí 
předloženou zprávu o kontrole zápisů a usnesení RM ze dne: 12.07.2021, 15.07.2021, 26.07.2021, 
09.08.2021, 12.08.2021, 23.08.2021, 30.08.2021, 06.09.2021, 13.09.2021, 20.09.2021, 24.09.2021, 
04.10.2021, 11.10.2021, 18.10.2021, 01.11.2021, 15.11.2021, 29.11.2021, 13.12.2021, 15.12.2021, 
20.12.2021, 28.12.2021. 
Hlasování: 6A/0N/0Z 
 
Nebytový prostor – bufet s předzahrádkou ve sportovně rekreačním zařízení Pohoda – 
opakované vyhlášení výběrového řízení na pacht (mat. č. 3/2022) 
Usnesení č. 3/2022 
RM po projednání 
I. Schvaluje 
podmínky výběrového řízení vyhlašovaného Správou města Sezimovo Ústí, p.o., IČ 71238522, se 
sídlem Průmyslová 1095, 391 02 Sezimovo Ústí, na pacht nebytových prostor tvořících bufet  
o výměře 19 m2 (část stavby občanského vybavení čp. 1241, parc. č. st. 3340 zapsané na  LV 5470 – 
vlastník město Sezimovo Ústí – v obci a k.ú. Sezimovo Ústí) a předzahrádky o výměře 95 m2 
(situované na části pozemku parc. č. 173/16, ostatní plocha, jiná plocha, zapsaném na LV č. 5470 – 
vlastník město Sezimovo Ústí - v obci a k. ú. Sezimovo Ústí), ve sportovně rekreačním zařízení 
Pohoda, dle předloženého návrhu. 
Hlasování: 6A/0N/0Z 
 
Výběrové řízení na byt č. 494/06, ulice Lipová, Sezimovo Ústí (mat. č. 4/2022) 
Usnesení č. 4/2022 
RM po projednání 
I. Schvaluje 
vyhlášení výběrového řízení pro vyhledání nejvhodnějšího nájemce bytu č. 494/06, ulice Lipová  
č. p. 494, Sezimovo Ústí, o velikosti 1 + 1, který bude pronajat zájemci formou obálkové metody 
dle pravidel pro pronajímání bytů ve vlastnictví města Sezimovo Ústí. Minimální výše základního 
měsíčního nájemného bude činit 1.694 Kč. Délka platebního období je stanovena na 3 měsíce. 
Hlasování: 6A/0N/0Z 
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Výběrové řízení na byt č. 494/15, ulice Lipová, Sezimovo Ústí (mat. č. 5/2022) 
Usnesení č. 5/2022 
RM po projednání 
I. Schvaluje 
vyhlášení výběrového řízení pro vyhledání nejvhodnějšího nájemce bytu č. 494/15, ulice Lipová  
č. p. 494, Sezimovo Ústí, o velikosti 1 + 1, který bude pronajat zájemci formou obálkové metody 
dle pravidel pro pronajímání bytů ve vlastnictví města Sezimovo Ústí. Minimální výše základního 
měsíčního nájemného bude činit 1.716 Kč. Délka platebního období je stanovena na 3 měsíce. 
Hlasování: 6A/0N/0Z 
 
Výběrové řízení na byt č. 610/04, ulice Dukelská, Sezimovo Ústí (mat. č. 6/2022) 
Usnesení č. 6/2022 
RM po projednání 
I. Schvaluje 
vyhlášení výběrového řízení pro vyhledání nejvhodnějšího nájemce bytu č. 610/04, ulice Dukelská 
č. p. 610, Sezimovo Ústí, o velikosti 2 + 1, který bude pronajat zájemci formou obálkové metody 
dle pravidel pro pronajímání bytů ve vlastnictví města Sezimovo Ústí. Minimální výše základního 
měsíčního nájemného bude činit 4.037 Kč. Délka platebního období je stanovena na 6 měsíců. 
Hlasování: 6A/0N/0Z 
 
Výběrové řízení na byt č. 638/26, ulice Dukelská, Sezimovo Ústí (mat. č. 7/2022) 
Usnesení č. 7/2022 
RM po projednání 
I. Schvaluje 
vyhlášení výběrového řízení pro vyhledání nejvhodnějšího nájemce bytu č. 638/26, ulice Dukelská 
č. p. 638, Sezimovo Ústí, o velikosti 1 + 1, který bude pronajat zájemci formou obálkové metody 
dle pravidel pro pronajímání bytů ve vlastnictví města Sezimovo Ústí. Minimální výše základního 
měsíčního nájemného bude činit 1.975 Kč. Délka platebního období je stanovena na 3 měsíce. 
Hlasování: 6A/0N/0Z 
 
TJ Spartak MAS – souhlas s podáním žádosti o dotaci (Rekonstrukce šaten a sprch ve sportovní 
hale) (mat. č. 8/2022) 
Usnesení č. 8/2022 
RM po projednání 
I. Souhlasí 
s podáním žádostí o dotaci Jihočeského kraje ze strany Tělovýchovné jednoty Spartak MAS 
Sezimovo Ústí z.s., IČ: 00512419, Na Házené 696, 391 02, Sezimovo Ústí, na projekt: „Rekonstrukce 
šaten a sprch ve sportovní hale“, dle přiložené žádosti. 
Hlasování: 6A/0N/0Z 
 
Odprodej starého zahradního traktoru formou protiúčtu – majetek p. o. Správa města Sezimovo 
Ústí (mat. č. 9/2022) 
Usnesení č. 9/2022 
RM po projednání 
I. Souhlasí 
s odprodejem majetku p. o. Správa města Sezimovo Ústí, IČ: 71238522, se sídlem 
Průmyslová 1095, 391 02 Sezimovo Ústí – malého zahradního traktoru zn. MTD r. výroby 2015,  
a to formou protiúčtu při nákupu malého zahradního traktoru nového zn. Starjet. 



3 

 

Hlasování: 6A/0N/0Z 
 
Rce Lipová II – majetkoprávní vypořádání s č.p. 500 (mat. č. 10/2022) 
Usnesení č. 10/2022 
RM po projednání 
I. Souhlasí 
s koupí části pozemku parc.č.st. 502 zastavěná plocha a nádvoří o výměře cca 30 m2 zapsaného na 
listu vlastnictví č. 3053 vedeném Katastrálním úřadem pro Jihočeský kraj, katastrální pracoviště 
Tábor pro obec a k.ú. Sezimovo Ústí a se zřízením služebnosti cesty na pozemku parc.č. 840/4  
k.ú. Sezimovo Ústí ve vlastnictví města Sezimovo Ústí ve prospěch spoluvlastníků pozemku 
parc.č.st. 502 k.ú. Sezimovo Ústí rozsahu dle předložené situace s tím, že kupní cena za koupi 
předmětné části pozemku bude započtena proti úplatě za zřízení služebnosti, náklady na 
zpracování geometrického plánu a správní poplatek za podání návrhu na vklad práv do katastru 
nemovitostí ponese město Sezimovo Ústí, a předkládá uvedené k projednání ZM. 
Hlasování: 6A/0N/0Z 
 
Platové výměry ředitele/ek ZŠ a MŠ (mat. č. 11/2022) 
Usnesení č. 11/2022 
RM po projednání 
I. Schvaluje 
s účinností od 01.01.2022 platové výměry dle tabulky č. 1: 
- Mgr. Petru Peroutkovi, řediteli Základní školy a Mateřské školy Sezimovo Ústí, 9. května 489, 

okres Tábor, IČ: 709 38 318; 
- Mgr. Zdeňce Helmové, ředitelce Základní škola Sezimovo Ústí, Školní náměstí 628, okres 

Tábor, IČ: 005 82 620; 
-  Mgr. Janě Šindelářové, ředitelce Základní školy Sezimovo Ústí, Švehlova 111, okres Tábor,  

IČ: 709 38 300; 
- Mgr. Kamile Gatialové, ředitelce Mateřské školy Sezimovo Ústí, Kaplického 1037,  

IČ: 709 38 296; 
-  Bc. Gabriele Ťoupalíkové, ředitelce Mateřské školy Sezimovo Ústí, Lipová 649,  

IČ: 709 38 326. 
Hlasování: 6A/0N/0Z 
 
CENTES Sezimovo Ústí – změna mzdového výměru (mat. č. 12/2022) 
Usnesení č. 12/2022 
RM po projednání 
I. Schvaluje 
dodatek č. 1 k pracovní smlouvě mezi společností CENTES Sezimovo Ústí, a. s., coby 
zaměstnavatelem, a Ing. Jaroslavem Kudrnou, coby zaměstnancem, kterým je zaměstnanci 
s účinností ode dne 01.01.2022 upravena mzda dle předloženého návrhu. 
Hlasování: 6A/0N/0Z 
 
Přijetí daru – obrazy (Vrba), Žít (mat. č. 13/2022) 
Usnesení č. 13/2022 
RM po projednání 
I. Schvaluje 
bezplatné převedení vlastnického práva ke dvěma obrazům krajiny autora Karla Vrby od dárce 
pana xx, trv. bytem xxxx, na město Sezimovo Ústí. 
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Hlasování: 6A/0N/0Z 
 
Výpůjčka pozemků č. parc. st. 1549, 210/57 a budovy č.p. 1143 – ZO ČZS SÚ II. (mat. č. 14/2022) 
Usnesení č. 14/2022 
RM po projednání 
I. Schvaluje 
výpůjčku pozemků č. parc. st. 1549 – zastavěná plocha a nádvoří, č. parc. 210/57 – ostatní plocha, 
manipulační plocha, oba obec a k.ú. Sezimovo Ústí a budovy č.p. 1143 stojící na pozemku  
č. parc. st. 1549, Základní organizaci Českého zahrádkářského svazu Sezimovo Ústí II.,  
IČ: 75059584, se sídlem Okružní 1143, 391 02 Sezimovo Ústí, bezúplatně, na dobu 10 let, 
s výpovědní lhůtou 6 měsíců, s účinností smlouvy o výpůjčce ode dne podpisu smluvních stran  
a s platností ode dne 04.05.2021. 
Hlasování: 6A/0N/0Z 
 
Žádost o souhlas s nabytím účelově určeného daru (ZŠ a MŠ 9. Května 489, okres Tábor) (mat. č. 
15/2022) 
Usnesení č. 15/2022 
RM po projednání 
I. Schvaluje 
v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních 
rozpočtů, v platném znění, přijetí účelově určeného finančního daru v celkové výši 5 346 Kč 
Základní školou a Mateřskou školou Sezimovo Ústí, 9. května 489, okres Tábor, IČ: 70938318. 
Finanční dar od společnosti WOMEN FOR WOMEN, o. p. s., Vlastislavova 152/4, 140 00 Praha 4,  
IČ: 24231509 bude použit výhradně k účelu uhrazení stravného ve školní jídelně pro celkem 2 žáky 
ve školním roce 2021/2022 (období od 01.02.2022 do 30.06.2022). 
Hlasování: 6A/0N/0Z 
 
Uzavření nájemní smlouvy – byt č. 2.10 v Domě s pečovatelskou službou, ul. K Hájence  
čp. 1500 (mat. č. 16/2022) 
Usnesení č. 16/2022 
RM po projednání 
I. Schvaluje 
uzavření nájemní smlouvy k podporovanému pečovatelskému bytu č. 2.10, o velikosti 1+kk, 
v Domě s pečovatelskou službou, ul. K Hájence čp. 1500 (dále jen DPS), s žadatelkou xx, trvale 
bytem xxxx, dle pořadníku pro přijímání žádostí o pronájem bytů, který byl sestaven Bytovou 
komisí Rady města Sezimovo Ústí dne 03.11.2021, dle Pravidel pro výběr nájemců bytů v DPS a pro 
uzavírání nájemních smluv. 
Hlasování: 6A/0N/0Z 
 
Rozpočtové opatření rady města na r. 2022 č. 1 (mat. č. 17/2022) 
Usnesení č. 17/2022 
RM po projednání 
I. Schvaluje 
rozpočtové opatření RM č. 1 
Název: Koupě pozemku parc. č. 611/3 a 611/4, obec a k.ú. Sezimovo Ústí dle usnesení  
ZM č. 76/2021/18 
 
ORJ O§ POL Text tis. Kč 

100 3639 6130 Pozemky 22,4 
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700 6409 5901 Nespecifikované rezervy -22,4 

   Výdaje celkem 0,0 

Hlasování: 6A/0N/0Z 
 
 
 
 
 
Mgr. Ing. Martin Doležal v. r.      Ludmila Svatková v. r. 
starosta města       místostarostka města 


