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Usnesení 
ze schůze Rady města Sezimovo Ústí, konané dne 25.01.2021 

 
 
Spolufinancování prokazatelné ztráty z provozu MHD na rok 2021 (mat. č. 39/2021) 
Usnesení č. 39/2021 
RM po projednání 
I. Předkládá 
ZM návrh na: 
a) uzavření smlouvy o dotaci se Sdružením měst a obcí okresu Tábor, sídlem Žižkovo náměstí 3, 

390 15 Tábor, IČ: 65943058, ve výši 8.218.980,00 Kč účelově určené na spolufinancování 
prokazatelné ztráty MHD provozované společností COMETT PLUS, spol. s r.o. v aglomeraci 
Tábor, Sezimovo Ústí, Planá nad Lužnicí pro rok 2021, dle předloženého návrhu.  

b) schválení členského příspěvku města Sezimovo Ústí ve Sdružení měst a obcí okresu Tábor, 
sídlem Žižkovo náměstí 3, 390 15 Tábor, IČ: 65943058, pro rok 2021 ve výši 108.315,00 Kč  
(15 Kč/obyv.) a 4.000 Kč (500 Kč/1.000 obyv.) dle předloženého návrhu.  

c) schválení finanční plán Sdružení měst a obcí okresu Tábor na rok 2021, dle předloženého 
návrhu. 

Hlasování: 5A/0N/0Z 
 
Kontrola zápisů a usnesení RM k 31.12.2020 (mat. č. 40/2021) 
Usnesení č. 40/2021 
RM po projednání 
I. Bere na vědomí  
předloženou zprávu o kontrole zápisů a usnesení RM ze dne: 20.07.2020, 12.08.2020,  
25.08.2020, 31.08.2020, 09.09.2020, 21.09.2020, 05.10.2020, 14.10.2020, 02.11.2020,  
16.11.2020, 23.11.2020, 26.11.2020, 02.12.2020, 09.12.2020, 14.12.2020, 18.12.2020, 28.12.2020. 
Hlasování: 5A/0N/0Z 
 
Bezúplatný převod movitého majetku (vánoční výzdoba) – Správa města Sezimovo Ústí (mat. č. 
41/2021) 
Usnesení č. 41/2021 
RM po projednání 
I. Schvaluje 
bezúplatný převod movitého majetku – vánoční výzdoby specifikované v příloze č. 1, 
tj. Předávacím protokolu – soupis vánoční výzdoby pořízené od firmy Repam elektro s. r. o.  
v r. 2020, v pořizovací ceně 12.632,87 Kč vč. DPH, městem Sezimovo Ústí, IČ: 00252859, sídlem:  
Dr. E. Beneše 21/6, Sezimovo Ústí, jako převodcem, p. o. Správa města Sezimovo Ústí,  
IČ: 71238522, sídlem: Průmyslová 1095, Sezimovo Ústí, jako nabyvateli. 
Hlasování: 5A/0N/0Z 
 
Řízení ve věci úrazu – p. xx (mat. č. 42/2021) 
Usnesení č. 42/2021 
RM po projednání 
I. Bere na vědomí 
informaci o řešení ve věci úrazu p. xx ze dne 17.09.2019, postupu města Sezimovo Ústí, smíru ze 
dne 06.11.2020 a žádosti p. xx ze dne 15.12.2020 a 09.01.2021. 
II. Schvaluje 
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další postup města ve věci ad bod I dle důvodové zprávy.  
Hlasování: 6A/0N/0Z 
 
Žádost o prodloužení termínu dokončení zateplení střechy – ŠUTROŽROUT, z. s. (mat. č. 
43/2021) 
Usnesení č. 43/2021 
RM po projednání 
I. Bere na vědomí  
žádost nájemce ŠUTROŽROUT, z. s. IČ: 22608222, sídlo: Kánišova 239/28, 391 01 Sezimovo Ústí, 
zastoupeného Alešem Strnadem, předsedou spolku, o prodloužení termínu dokončení zateplení 
střechy v budově bývalého kina OKO v Sezimově Ústí, čp. 239, ul. Kánišova do 31.07.2022. 
Důvodem je situace nájemce způsobená pandemií COVID – 19. 
II. Souhlasí 
s prodloužením termínu dokončení zateplení střechy v budově bývalého kina OKO v Sezimově Ústí, 
čp. 239, ul. Kánišova do 31.07.2022. 
III. Schvaluje 
uzavření Dodatku č. 4 k nájemní smlouvě uzavřené dne 07.08.2012, mezi Městským střediskem 
kultury a sportu, p.o., IČ: 71195424, se sídlem: náměstí T. Bati 701, 391 02 Sezimovo Ústí,  
a ŠUTROŽROUT, z. s. IČ: 22608222, Kánišova 239/28, 391 01 Sezimovo Ústí, jehož předmětem je 
úprava termínu dokončení zateplení střechy v budově bývalého kina OKO v Sezimově Ústí,  
čp. 239, ul. Kánišova do 31.07.2022, dle přiloženého návrhu Dodatku č. 4. 
Hlasování: 6A/0N/0Z 
 
Rozpočtové opatření zastupitelstva města na r. 2021 č. 1–2 (mat. č. 44/2021) 
Usnesení č. 44/2021 
RM po projednání 
I. Předkládá  
ZM Sezimovo Ústí ke schválení 
a) rozpočtové opatření ZM č. 1 
Název: Navýšení příspěvku na výkon státní správy pro r. 2021 

       tis. Kč 

Přijaté transfery 275,7 

Běžné výdaje 275,7  

Saldo 0,0 

 
b) rozpočtové opatření ZM č. 2 
Název: Dofinancování prokazatelné ztráty MHD a členský příspěvek SMOOT 

                 tis. Kč 

Běžné výdaje 1 090,0 

Změna stavu krátkodobých prostředků 
na bankovních účtech 

1 090,0 

Hlasování: 6A/0N/0Z 
 
Rekonstrukce kuchyně a vzduchotechniky ZŠ Švehlova – podání žádosti o dotaci z MMR (mat. č. 
45/2021) 
Usnesení č. 45/2021 
RM po projednání 
I. Schvaluje 
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podání žádosti o dotaci z výzvy č. 2/2021/117D8220 Ministerstva pro místní rozvoj, z programu 
Podpora rozvoje regionů 2021, dot. titul: 117D8220E Rekonstrukce a přestavba veřejných budov, 
prioritní osa 5, specifický cíl 5.1., na realizaci projektu „Rekonstrukce kuchyně a vzduchotechniky 
ZŠ Švehlova“; 
II. Předkládá 
ZM k projednání návrh na schválení zajištění předfinancování a spolufinancování projektu: 
„Rekonstrukce kuchyně a vzduchotechniky ZŠ Švehlova“ tak, že celkové náklady projektu budou 
v maximální výši 13.076.000 Kč. 
Hlasování: 6A/0N/0Z 
 
Rekonstrukce kuchyně a vzduchotechniky ZŠ Švehlova – podání žádosti o dotaci z OPŽP (mat. č. 
46/2021) 
Usnesení č. 46/2021 
RM po projednání 
I. Schvaluje 
podání žádosti o dotaci ze 146. výzvy Operačního programu Životní prostředí, prioritní osa 5 – 
Energetické úspory, specifický cíl 5.1., na realizaci projektu „Rekonstrukce kuchyně  
a vzduchotechniky ZŠ Švehlova“; 
II. Předkládá 
ZM k projednání návrh na schválení zajištění předfinancování a spolufinancování projektu: 
„Rekonstrukce kuchyně a vzduchotechniky ZŠ Švehlova“ tak, že celkové náklady projektu budou 
v maximální výši 13.267.000 Kč. 
Hlasování: 6A/0N/0Z 
 
Termíny jednání ZM v I. pololetí r. 2021 (mat. č. 47/2021) 
Usnesení č. 47/2021 
RM po projednání 
Usnesením č. 
I. stanovuje  
termíny jednání Zastupitelstva města Sezimovo Ústí do konce I. pololetí r. 2021:  
- středa 24.02.2021  
- středa 14.04.2021  
- středa 09.06.2021  
Hlasování: 6A/0N/0Z 
 
Pravidla RM pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu (mat. č. 48/2021) 
Usnesení č. 48/2021 
RM po projednání 
I. Schvaluje  
s účinností od 26.01.2021 Pravidla Rady města Sezimovo Ústí pro zadávání veřejných zakázek 
malého rozsahu dle přílohy. 
Hlasování: 6A/0N/0Z 
 
Schválení výměny bytu č. 627/30, Školní nám., nájemce xx a bytu 627/02, Školní nám., volný byt 
(mat. č. 49/2021) 
Usnesení č. 49/2021 
RM po projednání 
I. Nesouhlasí 
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s výměnou bytu č. 627/30, Školní nám. čp. 627, Sezimovo Ústí, o velikosti 2 + 1, ve vlastnictví 
města Sezimovo Ústí – nájemce xx za byt č. 627/02, Školní nám. čp. 627, Sezimovo Ústí o velikosti 
2 + 1, ve vlastnictví města Sezimovo Ústí – volný byt, za nájemné ve výši 45 Kč/m². 
Hlasování: 6A/0N/0Z 
 
Dodatek č. 7 Smlouvy o dílo – RUDI, a. s. (Novinky) (mat. č. 50/2021) 
Usnesení č. 50/2021 
RM po projednání 
I. Schvaluje 
uzavření Dodatku č. 7 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.  
Hlasování: 6A/0N/0Z 
 
Vjezd na pozemky č. parc. 210/4, 217/274 a 207/2 v k. ú. Sezimovo Ústí (mat. č. 51/2021) 
Usnesení č. 51/2021 
RM po projednání 
I. Nesouhlasí 
s vjezdem na pozemky č. parc. 210/4 – ostatní plocha, manipulační plocha, č. parc. 217/274 – 
trvalý travní porost a č. parc. 207/2 – ostatní plocha, zeleň, vše obec a k.ú. Sezimovo Ústí, za 
účelem příjezdu k pozemku č. parc. 217/271 – trvalý travní porost, obec a k.ú. Sezimovo Ústí, jehož 
vlastníkem je xx., trv. bytem xxxx, a to na dobu neurčitou.  
II. Nesouhlasí 
s vjezdem na pozemky č. parc. 210/4 – ostatní plocha, manipulační plocha, č. parc. 217/274 – 
trvalý travní porost a č. parc. 207/2 – ostatní plocha, zeleň, vše obec a k.ú. Sezimovo Ústí, za 
účelem příjezdu stavební firmy a investora v rámci stavby (rekonstrukce RD č.p. 1407), jehož 
vlastníkem je xx, trv. bytem xxxx, na dobu určitou do 31.12.2021 s tím, že pozemky budou 
investorem po dokončení stavby uvedeny do původního stavu.  
Hlasování: 6A/0N/0Z 
 
Vyřazení majetku z evidence města (mat. č. 52/2021) 
Usnesení č. 52/2021 
RM po projednání 
I. Bere na vědomí 
informaci o vyřazení dlouhodobého majetku oddělením provozního účtování z evidence majetku 
města, konkrétně 
 

Invent. 
č. 

Název pořizovací 
cena (Kč) 

rok pořízení 

6016 Hydrantová hadice B 75 2 680 2004 

6052 Motorová pila 13 436 2004 

6349 Zálohové disky k diskovému poli 9 255 2011 

Hlasování: 6A/0N/0Z 
 
15. Odměňování ředitelů ZŠ a MŠ (mat. č. 53/2021) 
Usnesení č. 53/2021 
RM po projednání 
I. Bere na vědomí 
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dopis ředitelů ZŠ a MŠ ze dne 18.01.2021 a odpověď starosty města ředitelům ze dne 21.01.2021. 
II. Ukládá 
Mgr. Ing. Martinu Doležalovi, starostovi města, připravit návrh úprav pravidel pro stanovení výše 
příplatku za vedení, zvláštního příplatku a osobního příplatku ředitelům základních a mateřských 
škol zřizovaných městem Sezimovo Ústí, a předložit RM do 31.03.2021.  
Hlasování: 6A/0N/0Z 
 
DPS II. etapa – zpráva TDI o průběhu výstavby k 31.12.2020 a zápis z kontroly BOZP  
z 12.01.2021 (mat. č. 54/2021) 
Usnesení č. 54/2021 
RM po projednání 
I. Bere na vědomí 

a) kontrolní zprávu o průběhu výstavby II. etapy výstavby domu s pečovatelskou službou, 
zpracovanou TEMI engineering, s.r.o., technickým dozorem investora, k 31.12.2020; 

b) Zápis z 18. kontrolního dne koordinátora BOZP ze dne 12.01.2021. 
Hlasování: 6A/0N/0Z 
 
Dům s pečovatelskou službou – Pravidla pro výběr nájemců (mat. č. 55/2021) 
Usnesení č. 55/2021 
RM po projednání 
I. Schvaluje 
Pravidla pro výběr nájemců bytů v domě s pečovatelskou službou a podmínek pro uzavření 
nájemních smluv dle přílohy. 
Hlasování: 6A/0N/0Z 
 
Žádost o poskytnutí dotace – I MY o. p. s. (mat. č. 56/2021) 
Usnesení č. 56/2021 
RM po projednání 
I. Odkládá 
rozhodnutí o poskytnutí dotace organizaci I MY o. p. s., se sídlem Tř. Dr. Edvarda Beneše 286,  
392 01 Soběslav, až po přijetí usnesení rady města, kterým bude schváleno rozdělení prostředků 
z Programů města Sezimovo Ústí pro rok 2021. 
Hlasování: 6A/0N/0Z 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mgr. Ing. Martin Doležal, v. r.                                         Ludmila Svatková, v. r. 
          starosta města                                místostarostka města 


