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Usnesení 
ze schůze Rady města Sezimovo Ústí, konané dne 27. 1. 2020 

 
Sociální byty – základní koncepce (mat. č. 31/2020) 
Usnesení č. 22/2020 
RM po projednání 
I. Bere na vědomí 
Informaci o přípravě Pravidel pro přidělování a užívání sociálních bytů ve vlastnictví města 
Sezimovo Ústí. 
Hlasování 7A/0N/0Z 
 
Dodatek č. 6 Smlouvy o dílo – RUDI, a. s. (Novinky) (mat. č. 22/2020) 
Usnesení č. 23/2020 
RM po projednání 
I. Schvaluje 
uzavření Dodatku č. 6 Smlouvy o dílo ze dne 23. 12. 2013, jejímž předmětem je řádné a včasné 
vyhotovování periodik objednatele (zpravodaj Novinky ze Sezimova Ústí) se společností RUDI, a.s., 
Komenského 1839, 390 02 Tábor, jehož předmětem je prodloužení smlouvy o 1 rok, tj. do 31. 1. 
2021. 
Hlasování 7A/0N/0Z 
 
Zápis č. 1 ze schůze Komise MH a dopravy RM Sezimovo Ústí ze dne 13. 1. 2020 (mat. č. 23/2020) 
Usnesení č. 24/2020 
RM po projednání 
I. Bere na vědomí 
zápis č. 1 ze schůze Komise MH a dopravy RM Sezimovo Ústí, konané dne 13. 1. 2020 
s připomínkou ke zřizování vyhrazených parkovacích míst pro osoby, které jsou držiteli 
parkovacího průkazu pro osoby se zdravotním postižením (a držiteli průkazu ZTP nebo ZTP/P) 
s tím, že náklady na zřízení parkovacího místa bude hradit město Sezimovo Ústí.   
Hlasování 7A/0N/0Z 

 
Zápis č. 1 z jednání Bytové komise RM Sezimovo Ústí ze dne15. 1. 2020 (mat. č. 24/2020) 
Usnesení č. 25/2020 
RM po projednání 
I. Bere na vědomí 
zápis č. 1/2020 z Bytové komise RM Sezimovo Ústí, konané dne 15. 1. 2020. 
II. Souhlasí 
s uzavřením nájemní smlouvy na byt č. 602/1, Lipová ul., o velikosti 1+1, s paní Janou Ridzoňovou, 
trvale bytem Průmyslová 651, 391 02 Sezimovo Ústí. 
III. Souhlasí 
s uzavřením nájemní smlouvy na byt č. 638/21, Dukelská ul., o velikosti 1+1, s paní Evou 
Bartáčkovou, trvale bytem Nová Ves 77, 391 55 Chýnov. 
Hlasování 7A/0N/0Z 
 
Převod nájemní smlouvy na byt č. 627/17, Školní nám. – pí Hofbauerová (mat. č. 25/2020) 
Usnesení č. 26/2020 
RM po projednání 
I. Schvaluje 
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převod nájemní smlouvy na byt č. 627/17, ulice Školní nám. č. p. 627, Sezimovo Ústí, o velikosti 
2+1, o celkové ploše 50,65 m² – nájemci Luboš a Kateřina Hofbauerovi pouze na paní Kateřinu 
Hofbauerovou, za stejných podmínek. 
Hlasování 7A/0N/0Z 
 
Převod nájemní smlouvy na byt č. 602/15, ul. Lipová – p. Pečený (mat. č. 26/2020) 
Usnesení č. 27/2020 
RM po projednání 
I. Neschvaluje 
převod nájemní smlouvy na byt č. 602/15, ulice Lipová č. p. 602, Sezimovo Ústí, o velikosti 1+1, o 
celkové ploše 31,00 m² – nájemce pan Lukáš Pečený.  
Hlasování 5A/0N/2Z 
 
Prodej bytové jednotky č. 535/12, Jungmannova ul. – pí Vrtišková (mat. č. 27/2020) 
Usnesení č. 28/2020 
RM po projednání 
I. Schvaluje 
záměr prodeje 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, 
a předkládá Zastupitelstvu města Sezimovo Ústí ke schválení. 
Hlasování 7A/0N/0Z 
 
Prodej bytové jednotky č. 535/11, Jungmannova ul. – manž. Kolmanovi (mat. č. 28/2020) 
Usnesení č. 29/2020 
RM po projednání 
I. Schvaluje 
záměr prodeje 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, a předkládá Zastupitelstvu města Sezimovo Ústí ke schválení. 
Hlasování 7A/0N/0Z 
 
Prodej bytové jednotky č. 535/5, Jungmannova ul. – p. Mára (mat. č. 29/2020) 
Usnesení č. 30/2020 
RM po projednání 
I. Schvaluje 
záměr prodeje 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 
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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), a předkládá 
Zastupitelstvu města Sezimovo Ústí ke schválení. 
Hlasování 7A/0N/0Z 
 
Prodej bytové jednotky č. 535/6, Jungmannova ul. – p. Soukup (mat. č. 30/2020) 
Usnesení č. 31/2020 
RM po projednání 
I. Schvaluje 
záměr prodeje 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, a předkládá Zastupitelstvu města Sezimovo Ústí 
ke schválení. 
Hlasování 7A/0N/0Z 
 
Mezinárodní kampaň „Vlajka pro Tibet“ (mat. č. 32/2020) 
Usnesení č. 32/2020 
RM po projednání 
I. Souhlasí 
s tím, aby se město Sezimovo Ústí připojilo k mezinárodní kampani „Vlajka pro Tibet“ vyvěšením 
tibetské vlajky dne 10. 3. 2020 na budově Městského úřadu Sezimovo Ústí. 
Hlasování 6A/0N/1Z 
 
Konání členských schůzí MO ČSSD Sezimovo Ústí v prostorách MěÚ (mat. č. 33/2020) 
Usnesení č. 33/2020 
RM po projednání 
I. Souhlasí 
s konáním členských schůzí MO ČSSD Sezimovo Ústí v zasedací místnosti Městského úřadu, Dr. E. 
Beneše 21, 391 01 Sezimovo Ústí, a to v termínech: 12. 2. 2020 od 18:00 hod., 15. 4. 2020 od 18:00 
hod., 10. 6. 2020 od 19:00 hod., 9. 9. 2020 od 19:00 hod. a 11. 11. 2020 od 18:00 hod., kdy 
ukončení členské schůze bude vždy nejpozději do 21:30 hod.  
Hlasování 6A/0N/1Z 
 
Souhlas se stavbou – přístřešek, ul. Rudé armády – p. Hronek (mat. č. 34/2020) 
Usnesení č. 34/2020 
RM po projednání 
I. Souhlasí  
s dočasnou stavbou zastřešení pro osobní automobil o výměře 3 x 6 m na části pozemku č.  parc. 
193/2 – zahrada, obec a k.ú. Sezimovo Ústí, ve vlastnictví města Sezimovo Ústí, po dobu účinnosti 
pachtovní smlouvy ze dne 24. 1. 2018 č. 3/2018-P uzavřená mezi městem Sezimovo Ústí a 
Společenstvím pro dům čp. 1141, ulice Rudé armády, Sezimovo Ústí, Společenstvím pro dům čp. 
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1142, ulice Rudé armády, Sezimovo Ústí a Společenstvím pro dům čp. 425, ulice Rudé armády, 
Sezimovo Ústí. 
Hlasování 7A/0N/0Z 
 
Stavební úpravy přístavku tělocvičny ZŠ 9. května – dodatek č. 1 ke SoD (mat. č. 35/2020) 
Usnesení č. 35/2020 
RM po projednání 
I. Schvaluje   
uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo na stavební zakázku: „Stavební úpravy ZŠ – objekt 
tělocvična, sportovní sál ul. 9. května 489 Sezimovo Ústí II“, uzavřené dne 1. 11. 2019 se 
společností FIMAX stavební firma s.r.o., Sídlo: Rzavá 1, 391 37, Chotoviny, IČ: 03634426, DIČ: 
CZ03634426, dle předloženého návrhu.  
Hlasování 7A/0N/0Z 
 
Informace – pohledávky města k 31. 12. 2019 (mat. č. 36/2020) 
Usnesení č. 36/2020 
RM po projednání 
I. Bere na vědomí 
informace týkající se dlužného nájemného a plateb za služby v bytových a nebytových prostorech 
ve vlastnictví města k 31. 12. 2019. 
Hlasování 7A/0N/0Z 
 
Informace o změně rozpisu rozpočtu r. 2019 (mat. č. 37/2020) 
Usnesení č. 37/2020 
RM po projednání 
I. Bere na vědomí 
informaci o změně rozpisu rozpočtu roku 2019 dle důvodové zprávy. 
Hlasování 7A/0N/0Z 
 
Personální změna na pozici tajemníka Komise pro tělovýchovu a sport RM Sezimovo Ústí (mat. č. 
38/2020) 
Usnesení č. 38/2020 
RM po projednání 
I. Odvolává 
k 31. 1. 2020 z funkce tajemníka Komise pro tělovýchovu a sport RM Sezimovo Ústí Bc. Tomáše 
Váchu, vedoucího odd. stavebního úřadu, z důvodu ukončení pracovního poměru na MěÚ. 
II. Jmenuje 
s účinností od 1. 2. 2020 Ing. Michaelu Svatkovou, vedoucí odd. stavebního úřadu, do funkce 
tajemnice Komise pro tělovýchovu a sport RM Sezimovo Ústí. 
Hlasování 7A/0N/0Z 
 
 
 
 Mgr. Ing. Martin Doležal, v. r.                                 Ludmila Svatková, v. r. 
        starosta města                                    místostarostka města 
 
 
 


