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Usnesení 
ze schůze Rady města Sezimovo Ústí, konané dne 28.02.2022 

 
Změna výše vstupného do sauny a SRA Pohoda (mat. č. 61/2022) 
Usnesení č. 61/2022 
RM po projednání 
I. Schvaluje  
změnu výše vstupného do sauny a sportovně rekreačního areálu Pohoda v předloženém znění, 
s účinností od 01.06.2022. 
Hlasování: 7A/0N/0Z 
 
Umístění optických kabelů rozvodů Nej.cz (mat. č. 62/2022) 
Usnesení č. 62/2022 
RM po projednání 
I. Schvaluje:  
a)  uzavření smluv s Nej.cz s.r.o., Kaplanova 2252/8, 148 00 Praha 4, IČ 032 13 595, týkající se 

umístění nových optických kabelových rozvodů se zásuvkami do každého bytu, a to v rámci 
zateplení budov č.p. 490 a čp. 619, dle předloženého návrhu a za podmínky, že výše uvedené 
zateplení budov bude realizováno. 

b)  uzavření smlouvy s Nej.cz s.r.o., Kaplanova 2252/8, 148 00 Praha 4, IČ 032 13 595, týkající se 
umístění nových optických kabelových rozvodů se zásuvkami do každého bytu, a to v bytových 
domech čp. 1111, čp. 1112 a čp. 1113, dle předloženého návrhu. 

II. Ukládá: 
Ing. Zdeňku Havlůjovi, řediteli p.o. Správa města Sezimovo Ústí, zabezpečit plnění povinností 
vyplývajících ze smluv pro město Sezimovo Ústí. 
Hlasování: 7A/0N/0Z 
 
Vyhodnocení provozu SRA Pohoda za rok 2021 (mat. č. 63/2022) 
Usnesení č. 63/2022 
RM po projednání 
I. Schvaluje  
vyhodnocení provozu sportovně rekreačního areálu Pohoda za rok 2021 dle předloženého 
materiálu. 
Hlasování: 7A/0N/0Z 
 
Vyhodnocení oprav ve sportovních areálech ve vlastnictví města za rok 2021 (mat. č. 64/2022) 
Usnesení č. 64/2022 
RM po projednání 
I. Schvaluje  
vyhodnocení oprav ve sportovních areálech ve vlastnictví města Sezimovo Ústí za rok 2021. 
Hlasování: 7A/0N/0Z 
 
Vyhodnocení účelově vázaných prostředků na opravy bytového a nebytového fondu většího 
rozsahu za rok 2021 (mat. č. 65/2022) 
Usnesení č. 65/2022 
RM po projednání 
I. Schvaluje  
vyhodnocení účelově vázaných prostředků na opravy bytového a nebytového fondu většího 
rozsahu za rok 2021. 
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Hlasování: 7A/0N/0Z 
 
Dům s pečovatelskou službou – Pravidla pro výběr nájemců a pro uzavírání nájemních smluv 
(mat. č. 66/2022) 
Usnesení č. 66/2022 
RM po projednání 
I. Schvaluje 
s účinností od 01.03.2022 Pravidla pro výběr nájemců bytů v domě s pečovatelskou službou a pro 
uzavření nájemních smluv dle přílohy.  
Hlasování: 7A/0N/0Z 
 
Zápis č. 12 z jednání komise na ochranu ŽP (mat. č. 67/2022) 
Usnesení č. 67/2022 
RM po projednání 
I. Bere na vědomí 
předložený zápis z 12. schůze komise na ochranu životního prostředí a závěry v něm uvedené. 
Hlasování: 7A/0N/0Z 
 
Základní informace o hospodaření města Sezimovo Ústí za období r. 2021 (mat. č. 68/2022) 
Usnesení č. 68/2022 
RM po projednání 
I.  Předkládá 
ZM na vědomí základní informace o hospodaření města Sezimovo Ústí za období roku 2021. 
Hlasování: 7A/0N/0Z 
 
Zajištění ubytování v bytě č. 610/04 (mat. č. 69/2022) 
Usnesení č. 69/2022 
RM po projednání 
I. Ruší 
odst. III usnesení Rady města č. 52/2022 ze dne 14.02.2022. 
II. Schvaluje 
v rámci humanitární pomoci zajištění bezplatného ubytování formou smlouvy o výpůjčce v bytě  
č. 610/04 ulice Dukelská č. p. 610, Sezimovo Ústí, o velikosti 2+1, pro paní xx s nezl. dítětem a xx 
s nezl. dítětem, všichni trvale bytem xxxx, na dobu určitou v délce 3 měsíců s tím, že náklady 
spojené s užíváním bytu v uvedeném období bude hradit město Sezimovo Ústí, vše v souladu 
s pravidly RM pro přidělování a užívání bytů ve vlastnictví města Sezimovo Ústí určených pro osoby 
v tíživé životní situaci. 
Hlasování: 7A/0N/0Z 
 
Podnájem bytu č. 1112/07 třetí osobě (mat. č. 70/2022) 
Usnesení č. 70/2022 
RM po projednání 
I. Souhlasí 
s prodloužením podnájmu bytu č. 1112/07, o velikosti 3+1, ulice Průmyslová č.p. 1112, Sezimovo 
Ústí – nájemce xx – třetí osobě na dobu dalších tří let, tj. do 31.12.2024.  
II. Souhlasí 
s prodloužením podnájmu bytu č. 1112/07, o velikosti 3+1, ulice Průmyslová č.p. 1112, Sezimovo 
Ústí – nájemce xx – třetí osobě – xx, s tím, že při jakékoli změně v osobě podnájemce musí 
nájemce opět předložit podnájemní smlouvu ke schválení Radě města Sezimovo Ústí. 
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Hlasování: 7A/0N/0Z 
 
Zápis č. 1 ze schůze Komise MH a dopravy RM Sezimovo Ústí, konané dne 21.02.2022 (mat. č. 
71/2022) 
Usnesení č. 71/2022 
RM po projednání 
I. Bere na vědomí 
zápis č. 1 ze schůze Komise MH a dopravy RM Sezimovo Ústí, konané dne 21.02.2022 bez 
připomínek s výjimkou bodu 3, kdy RM souhlasí s rozšířením vjezdu provedeného šedou dlažbou o 
cca 2 řady šedé dlažby na obou krajích vjezdu. 
Hlasování: 7A/0N/0Z 
 
Restaurace sokolského praporu (mat. č. 72/2022) 
Usnesení č. 72/2022 
RM po projednání 
I. Souhlasí  
s výběrem dodavatele restaurátorských služeb sokolského praporu „Sokol – Sezimovo Ústí Vlasti 
Stráž“, a to s Lenkou Dolanskou, č. rest. licence MK. Č. 10.786/2000, IČ: 662 62 691, Na Vrškách 
123, 530 09 Pardubice, za cenu 21.275 Kč vč. DPH. 
Hlasování: 7A/0N/0Z 
 
Vlajka pro Ukrajinu (mat. č. 73/2022) 
Usnesení č. 73/2022 
RM po projednání 
I. Schvaluje  
vyjádření podpory Ukrajinské republice a jejím obyvatelům formou vyvěšení vlajky Ukrajiny na 
budově Městského úřadu Sezimovo Ústí po vhodnou dobu.  
Hlasování: 7A/0N/0Z 
 
Rozpočtové opatření rady města na r. 2022 č. 2 (mat. č. 74/2022) 
Usnesení č. 74/2022 
RM po projednání 
I. Schvaluje 
rozpočtové opatření RM č. 2 
Název: Přijetí neinvestiční dotace z MPSV z OP potravinové a materiální pomoci (projekt 
Potravinová pomoc dětem ve hmotné nouzi v Jč. kraji 2021/2022 
č. CZ.30.X.0/0.0/0.0/21_011/0000068) – 2. záloha a její poukázání konečnému příjemci Základní 
škola a Mateřská škola Sezimovo Ústí, 9. května 489, okres Tábor  
ORJ O§ POL UZ Text  Kč 

300  4122 13014 Neinvestiční přijaté transfery od krajů, nástroj 120, 
zdroj 1  

1 424,59 

300  4122 13014 Neinvestiční přijaté transfery od krajů, nástroj 120, 
zdroj 5 

8 072,66 

421 4329 5336  Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým 
organizacím  

1 424,59 

421 4329 5336  Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým 
organizacím 

8 072,66 

    Saldo 0,00 

Hlasování: 7A/0N/0Z 
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Zhodnocení volných finančních prostředků města (mat. č. 75/2022) 
Usnesení č. 75/2022 
RM po projednání 
I. Odkládá 
projednání návrhu na zhodnocení volných finančních prostředků města. 
Hlasování: 7A/0N/0Z 
 
Pravidla pro pronajímání bytů ve vlastnictví města Sezimovo Ústí (mat. č. 76/2022) 
Usnesení č. 76/2022 
RM po projednání 
I. Schvaluje 
Pravidla, kterými se stanoví postup při pronajímání bytů ve vlastnictví města Sezimovo Ústí dle 
předloženého návrhu s účinností od 01.03.2022. 
Hlasování: 7A/0N/0Z 
 
Jmenování do funkce vedoucího odboru (mat. č. 77/2022) 
Usnesení č. 77/2022 
RM po projednání 
I. Jmenuje  
na návrh tajemnice MěÚ do funkce vedoucí Odboru rozvoje, územního plánování, životního 
prostředí a dopravy MěÚ Sezimovo Ústí Bc. Josefa Holuba, a to s účinností od 14.03.2022. 
Hlasování: 7A/0N/0Z 
 
Změny ve složení komisí rady města (mat. č. 78/2022) 
Usnesení č. 78/2022 
RM po projednání 
I. Bere na vědomí 
ukončení činnosti Ing. Jiřího Kümmela ve funkci člena Komise místního hospodářství  
a dopravy. 
II. Odvolává 

 Bc. Hanu Ebertovou z funkce člena Komise odpovědnostní; 

 Bc. Hanu Ebertovou z funkce tajemnice Komise výstavby a územního plánování; 

 Ing. Michaelu Svatkovou z funkce tajemnice Komise pro tělovýchovu a sport; 

 Bc. Veroniku Benákovou z funkce tajemnice Komise sociální a zdravotní. 
II. Jmenuje    
• Ing. Antonína Lišku do funkce člena Komise místního hospodářství a dopravy, a to 

 s účinností od 01.03.2022; 

 Bc. Josefa Holuba do funkce tajemníka Komise výstavby a územního plánování, a to s účinností 
od 14.03.2022;  

• Bc. Vladimíra Adama do funkce tajemníka Komise pro tělovýchovu a sport, a to s účinností od 
01.03.2022; 

• Bc. Evu Urbanovou do funkce tajemnice Komise sociální a zdravotní, a to s účinností od 
01.03.2022.  

Hlasování: 5A/0N/2Z 
 
CENTES – rekonstrukce předávacích stanic 2022 (mat. č. 79/2022) 
Usnesení č. 79/2022 
RM po projednání 
I. Schvaluje 
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realizaci projektů: 
a) Objektová předávací stanice – objekt bytový dům Sezimovo Ústí, 2, ul. Lipová č. 602; 
b) Objektová předávací stanice – objekt bytový dům Sezimovo Ústí, 2, ul. Táboritů č. 609; 
c) Objektová předávací stanice – objekt bytový dům Sezimovo Ústí, 2, ul. Táboritů č. 612; 
společností CENTES Sezimovo Ústí, a.s., sídlem Dr. E. Beneše 21/6, 391 01 Sezimovo Ústí,  
IČ: 25111183, dle předloženého návrhu; 
II. Souhlasí  
s financováním nákladů na opravy dle bodu I v předpokládané výši 2,4 mil. Kč bez DPH  
z fondu společnosti CENTES Sezimovo Ústí, a.s., sídlem Dr. E. Beneše 21/6, 391 01 Sezimovo Ústí, 
IČ: 25111183: „Rekonstrukce, modernizace a rozvoj systému tepelného hospodářství  
v Sezimově Ústí“. 
Hlasování: 7A/0N/0Z 
 
Úprava formy a výše darů poskytovaných novým občánkům a seniorům při jejich životním 
jubileu (mat. č. 80/2022) 
Usnesení č. 80/2022 
RM po projednání 
I. Schvaluje    
úpravu formy a výše darů poskytovaných novým občánkům města a seniorům při jejich životním 
jubileu dle upraveného návrhu, a to s účinností od 01.04.2022.  
Hlasování: 7A/0N/0Z 
 
Příprava 18. veřejného zasedání ZM Sezimovo Ústí 
Usnesení č. 81/2022 
RM po projednání 
I. Doporučuje 
ZM Sezimovo Ústí tento program jeho zasedání: 
1. Zahájení, volba návrhové komise 
2. Zpráva o kontrole plnění usnesení z 18. veřejného zasedání ZM Sezimovo Ústí ze dne  

15.12.2021 
3. Obecně závazná vyhláška o obecním systému odpadového hospodářství (mat. č. 1/2022) 
4. Stravenkový paušál pro uvolněné zastupitele (mat. č. 2/2022) 
5. Počet členů ZM ve volebním období 2022–2026 (mat. č. 3/2022) 
6. Zápis č. 19 z jednání Finančního výboru ZM Sezimovo Ústí (mat. č. 4/2022) 
7. Zápis č. 9 z jednání Kontrolního výboru ZM Sezimovo Ústí (mat. č. 5/2022) 
8. Rozpočtová opatření zastupitelstva města na r. 2022 č. 1–5 (mat. č. 6/2022) 
9. Základní informace o hospodaření města Sezimovo Ústí za období r. 2021 (mat. č. 7/2022) 
10. Dotazy občanů  
11. Závěr 
II. Navrhuje 
návrhovou komisi ve složení Mgr. Karel Chotovinský, Ing. Jiří Vavruška, p. Ladislav Šebek. 
Hlasování: 7A/0N/0Z 
 

 
 
Mgr. Ing. Martin Doležal, LL.M. v. r.      Ludmila Svatková v. r. 
starosta města       místostarostka města 


