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Usnesení 
ze schůze Rady města Sezimovo Ústí, konané dne 29.03.2021 

 
Odkup nemovitostí Sportovní areál Soukeník (mat. č. 129/2021) 
Usnesení č. 133/2021 
RM po projednání 
I. Bere na vědomí    
nabídku k prodeji nemovitostí se sportovním areálu Soukeník předloženou dne 15.03.2021 
společností BESANCON & COMPANY, s.r.o., Novomlýnská 1373/5, 110 00 Praha 1 – Nové Město. 
II. Překládá 
ZM k projednání 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; 
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: 6A/0N/0Z 
 
TJ Spartak MAS – projekt „Osvětlení softballového hřiště“ (mat. č. 130/2021) 
Usnesení č. 134/2021 
RM po projednání 
I. Předkládá 
ZM k projednání souhlas s realizací 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. Předkládá  
ZM k projednání 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: 5A/2N/0Z 
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Pravidla pro výměny bytů ve vlastnictví města Sezimovo Ústí (mat. č. 131/2021) 
Usnesení č. 135/2021 
RM po projednání 
I. Schvaluje 

doplnění Pravidel, kterými se stanoví postup při pronajímání bytů ve vlastnictví města Sezimovo 
Ústí, v článku II, a to o pravidla pro výměnu bytů, dle upraveného návrhu s účinností od 01.04.2021 
Hlasování: 7A/0N/0Z 
 
Úprava nájemních vztahů – tenisový areál (mat. č. 132/2020) 
Usnesení č. 136/2021 
RM po projednání 
I. Schvaluje 
záměr uzavření dohody o převodu práv a povinností nájemce, týkajících se pozemků a budov,  
vč. součástí a příslušenství, v tenisovém areálu v ul. Nerudova, upravených v nájemní smlouvě ze 
dne 11.10.2005, ve znění dodatku č. 1, a nájemní smlouvě ze dne 09.04.2010 ve znění dodatků  
č. 1-3, z nájemce Tělovýchovná jednota Spartak MAS Sezimovo Ústí, IČ: 00512419, sídlo:  
Na Házené 696, 391 02 Sezimovo Ústí, na nového nájemce TK Sezimovo Ústí z. s., IČ: 26605082, 
sídlo: Nerudova 1248, 391 02 Sezimovo Ústí, a na základě toho i: 
a) záměr uzavření dodatku č. 2 k nájemní smlouvě, uzavřené dne 11.10.2005, ve znění dodatku  

č. 1 ze dne 25.02.2020, kterým bude formulováno úplné nové znění nájemní smlouvy s TK 
Sezimovo Ústí z. s., IČ: 26605082, sídlo: Nerudova 1248, 391 02 Sezimovo Ústí, jejímž 
předmětem bude užívání nemovitostí:  

(i) pozemek parc.č. 199/41 – ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 476 m2,  
(ii) část pozemku parc. č. 199/8 o výměře 3.800 m2;  
(iii) část pozemku města Sezimovo Ústí č. 199/4 – ostatní plocha, zeleň o výměře cca  

3.500 m2; 
(iv) pozemek parc.č.st. 588 – zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 249 m2 s budovou  

č.p. 1248 – jiná stavba,  
vč. součástí a příslušenství, v obci a k.ú. Sezimovo Ústí s tím, že nájem bude uzavřen na dobu 
určitou v trvání 15 let. 

b)  uzavření dodatku č. 4 k nájemní smlouvě, uzavřené dne 09.04.2010 s Tělovýchovnou jednotou 
Spartak MAS Sezimovo Ústí, IČ: 00512419, sídlem: Na Házené 696, 391 02 Sezimovo Ústí, 
kterým bude z předmětu nájmu vyňat pozemek parc. č. st. 588 s budovou č. 1248, vč. součástí 
a příslušenství, vše v obci a k. ú. Sezimovo Ústí. 

Hlasování: 6A/0N/1Z 
 
Dotace z programu Sport a tělovýchova, Zápis Komise pro tělovýchovu a sport RM Sezimovo Ústí 
ze dne 25.03.2021 (mat. č. 133/2021) 
Usnesení č. 137/2021 
RM po projednání 
I. Bere na vědomí 
předložený zápis Komise pro tělovýchovu a sport RM Sezimovo Ústí ze dne 25.03.2021. 
II. 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: 
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 Žadatel Dotace v Kč 

Název IČ účel celkem 

SK Sezimovo Ústí, z. s. 14504065 
Činnost sdružení, 
údržba a provoz 

25.000 

Leteckomodelářský klub Sezimovo Ústí, z. s. 60060301 Činnost sdružení 14.000 

Tenisový klub MAS Sezimovo Ústí, z. s. 26605082 
Činnost sdružení, 
údržba a provoz 

38.000 

SK Kotnov, z. s. 26549204 Činnost sdružení 5.000 

TJ Magla, z. s. 06245145 
Činnost sdružení – 
Konkrétní projekt 

5.000 

SK KRT Sezimovo Ústí, z.s. 09658254 Činnost sdružení 3.000 

FK Spartak MAS Sezimovo Ústí 47267771 Činnost sdružení 40.000 

Celkem   130.000 

 
III. Předkládá 
ZM k projednání rozdělení dotací z programu Sport a tělovýchova Rady města Sezimovo Ústí na 
rok 2021 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 

 
IV. Bere na vědomí 
žádost TAJV, z. s., IČ: 09287094, sídlem Sportovní 158, 290 01 Poděbrady, o dotaci na projekt 
Sportovní den mládeže s TAJV v Sezimově Ústí a rozhoduje, že uvedený žadatel nesplňuje 
podmínky pro přidělení dotace z programu Sport a tělovýchova a žádost bude projednávána jako 
žádost o dotaci mimo programy ve smyslu usnesení RM č. 2/2021 ze dne 11.01.2021. 
 
V. Neschvaluje 
přidělení dotace pro TAJV, z. s., IČ: 09287094, sídlem Sportovní 158, 290 01 Poděbrady, o dotaci na 
projekt Sportovní den mládeže s TAJV v Sezimově Ústí. 
Hlasování: 7A/0N/0Z 
 
Dotace z programu Podpora talentovaných dětí a mládeže v r. 2021 (mat. č. 134/2021) 
Usnesení č. 138/2021 
RM po projednání 
I. Schvaluje 
poskytnutí dotací z programu Podpora talentovaných dětí a mládeže v r. 2021 a souhlasí 
s uzavřením smluv dle návrhu schváleného usnesením RM č. 97/2019 ze dne 25.03.2019 takto: 
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Žadatel účel 
Schválená částka 

 v Kč 

Klára 
Vaňková 

 
Podpora sportovce – kanoistika na 
divoké vodě  

6.000 

Matěj Vaněk   
Podpora sportovce – kanoistika na 
divoké vodě 

6.000 

Tereza 
Koubová 

 Podpora sportovce – softball 6.000 

Adam 
Bočánek 

 Podpora sportovce – softball 6.000 

Monika 
Deverová  

 Podpora sportovce – softball 6.000 

Hlasování: 7A/0N/0Z 
 
Dotace z programu Kultura v r. 2021 (mat. č. 135/2021) 
Usnesení č. 139/2021 
RM po projednání 
I. Schvaluje 
poskytnutí dotací z programu Kultura města Sezimovo Ústí na rok 2021 a souhlasí s uzavřením 
smluv dle návrhu schváleného usnesením RM č. 97/2019 ze dne 25.03.2019 takto:  

 Žadatel účel 
Schválená 
částka v Kč 

SRPDŠ ZUŠ 

Sdružení rodičů a přátel dětí a školy 
při Základní umělecké škole 
Sezimovo Ústí, z.s., IČ: 01394649, 
Sezimovo Ústí, Nerudova 648 

činnost – opravy hud. nástrojů, cestovné, 
učební pomůcky, hudební nástroje, 
vybavení školy 

6.000 

K3 
Mgr. Hana Hrazánková, FO, nar. 
20.9.1977, Sezimovo Ústí, Pod 
Vrbou 1286 

činnost – honoráře účinkujícím a 
lektorům, cestovné, telefon, kopírování a 
tisk, kancelářské potřeby, tvořivý materiál 

10.000 

Korálkářky 
Tábor 

Korálkářky Tábor, z. s., IČ: 
07023545, Sezimovo Ústí, 
Svépomoc 656 

Projekt – Vánoční výstava Korálkářek 
Tábor v Galerii Spektrum v Sezimově Ústí 
(instalace a deinstalace výstavy, tisk 
propagačních materiálů, materiál na 
exponáty, tisk foto obrazů, fotograf, 
ozvučení a hudební doprovod vernisáže) 

5.000 

Alena Bláhová 
Alena Bláhová, FO, nar. 28.3.1957, 
Zahradní 733, Sezimovo Ústí  

Projekt – vydání knihy Pohádkové 
snívánky 

9.000 

Hlasování: 7A/0N/0Z 
 
Dotace z programu Zájmová činnost v r. 2021, Dotace mimo program – kynologové (mat. č. 
136/2021) 
Usnesení č. 140/2021 
RM po projednání 
I. Schvaluje 
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poskytnutí dotací z programu Zájmová činnost města Sezimovo Ústí na rok 2021 a souhlasí 
s uzavřením smluv dle návrhu schváleného usnesením RM č. 97/2019 ze dne 25.03.2019 takto: 

Žadatel účel 
Schválená částka 

 v Kč 

Junák 

Junák – český skaut, středisko Černá 
růže Sezimovo Ústí, z.s., IČ: 
65942108, Sezimovo Ústí, 
Svépomoc 659 

Pravidelná činnost oddílů a střediska 10.000 

Hvězdárna F. 
Pešty 

Hvězdárna Františka Pešty, z.s.,IČ: 
70504628, Ke Hvězdárně 667, 
Sezimovo Ústí 

Činnost spolku – náklady na energie, 
kopírování, drobná údržba, vazba 
periodik 

10.000 

Megaevent Hvězdný Tábor 5.000 

Korálkářky 
Tábor 

Korálkářky Tábor, z. s., IČ: 
07023545, Sezimovo Ústí, 
Svépomoc 656 

Pravidelná činnost spolku 5.000 

 
II. Neschvaluje 
přidělení dotací, resp. neinvestičního transferu, pro uvedený subjekt a stanovený účel takto:  

- Mgr. Helena Havlová, IČ: 87340623, Sezimovo Ústí, Krátká 647 - obměna cvičebních 
pomůcek, audiopřehrávač 

Po zohlednění všech kritérií hodnocení a s ohledem na schválený příděl finančních prostředků se 
poskytovatel dotace rozhodl podpořit jiné žádosti, které lépe vyhovovaly účelu a potřebám, pro 
které byl program Zájmová činnost města Sezimovo Ústí v r. 2021 zřízen.  
 
III. Schvaluje 
přidělení dotace spolku Český kynologický svaz ZKO Sezimovo Ústí II. – 488, z.s., IČ: 60063203, 
Sezimovo Ústí, Samota 1086, ve výši 5.000 Kč na činnost spolku – elektrická energie, vytápění, 
sekání trávy, údržba, cestovné, administrace, sportovní činnost (cestovné, posuzovné) a souhlasí  
s uzavřením smluv dle návrhu schváleného usnesením RM č. 97/2019 ze dne 25.03.2019. 
Hlasování: 7A/0N/0Z 
 
Dotace z programu sociální služby pro r. 2021, Zápis Komise sociální a zdravotní ze dne 
24.03.2021 (mat. č. 137/2021) 
Usnesení č. 141/2021 
RM po projednání 
I. Bere na vědomí 
předložený zápis Komise sociální a zdravotní RM Sezimovo Ústí ze dne 24.03.2021. 
II. Schvaluje 
poskytnutí dotace dle usnesení RM č. 1/2021 ze dne 11.01.2021 pro uvedený subjekt a účel 
a souhlasí s uzavřením smlouvy dle návrhu schváleného usnesením RM č. 143/2019 ze dne 
29.04.2019 takto:  
 
 

Žadatel  
Využití Účel dotace 

Schválená 
výše v Kč 

dotace v Kč 
Název IČ 

APLA Jižní Čechy, z. ú. 28552288   
činnost – sociálně aktivizační služba 
pro seniory a osoby se ZP s PAS, 
ranná péče, odlehčovací služby 

19.000 
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Asociace rodičů a přátel ZP 
dětí v ČR, z. s. – Klub naděje 

65972112   

činnost – provoz klubu – odborné 
kurzy, doprava, poštovné, foto, 
kancelářské potřeby, úklidové 
prostředky, výtvarný materiál 

1.000  

Domácí hospic Jordán o. p. s. 28120981 
de 

minimis 
činnost – léky a zdravotnický 
materiál 

25.000  

Diakonie ČCE – středisko 
Rolnička 

47268701 pověření 
činnost – provozní náklady pobytové 
odlehčovací služby určené lidem s 
mentálním a kombin. postižením 

 49.500 

Farní charita Tábor 46707107   
činnost – provozní náklady spojené s 
realizací činnosti sociální služby – 
centra Auritus 

20.000 

FOKUS Tábor z. s. 70858543 pověření 
činnost – náklady související se 
službou sociální rehabilitaci 

15.000  

Hospic sv. Jana N. Neumanna 
o. p. s. 

70853517 
de 

minimis 

činnost – zdravotnický a 
ošetřovatelský materiál, další 
provozní náklady potřebné pro 
paliativní péči 

15.000  

Cheiron T, o. p. s. 25154621 pověření 

činnost – podpora sociální služby – 
sociálně aktivizační služby (SAS) pro 
rodiny s dětmi (náklady na energie, 
školení, supervize, úklid atd.) 

 5.000 

Jihočeské centrum pro zdrav. 
Postižené a seniory o.p.s. 

26594463 pověření 
činnost – celoroční provoz poradny 
pro osby se ZP a seniory (pronájem, 
energie, provozní náklady) 

 4.000 

Klub Kardio Tábor z. s. 16847041 
de 

minimis 
činnost – pronájem sportovišť pro ZP 
a seniory, OON 

1.000  

Linka bezpečí z. s. 61383198 
de 

minimis 

činnost – náklady na provoz 
celostátní Linky bezpečí a Rodičovské 
linky 

 3.000 

Oblastní spolek ČČK 00425923 
de 

minimis 
projekt – ošacovací středisko  2.000 

RC Radost o.p.s. 27049931 
de 

minimis 

činnost – spolufinancování nákladů 
Psychosociálního programu – 
odborné terapeutické služby pro 
rodiny 

 3.000 

Sjednocená organizace 
nevidomých a slabozrakých 
České republiky z. s. 

65399447 pověření 

činnost – zajištění chodu registrov. 
služeb: Odborné soc. poradenství, 
Sociálně aktivizační služby pro 
seniory a OZP 

 12.000 

Sdružení pro osob. Asistenci a 
nezávislý život ZP lidí, z. s. 
(SOANZ) 

65018729 
de 

minimis 
činnost – náklady na propagaci, PHM  8.000 

Svaz diabetiků ČR, pobočný 
spolek Tábor 

62540246 
de 

minimis 

činnost – provozní náklady spolku, 
pronájem a vstupné – bazén, 
pronájem bowlingu, doprava 

 1.000 

Svaz neslyšících a 
nedoslýchavých osob v ČR z. s. 
- poradenské centrum Tábor 

71252215 pověření 

činnost – provozní náklady – 
poštovné, telefony, internet, 
propagace, opravy a udržování, 
služby 

 12.000 
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Základní škola a Mateřská 
škola a poskytovatel soc. 
služeb, Kaňka o. p. s. 

28090080 
de 

minimis 

činnost – odborné supervize 
pracovníků přímé péče, kazuistické 
semináře, odborné psychologické 
poradenství rodičům dětí s 
postižením, vzdělávání zaměstnanců 

 49.500 

Celkem       245.000 

 
III. Neschvaluje 
přidělení dotací, resp. neinvestičního transferu pro uvedený subjekt a stanovený účel takto 

a) Cheiron T, o. p. s., Nízkoprahové centrum, 
b) Cheiron T, o. p. s., Terénní program, 
c) Klub KARDIO Tábor z. s., na projekt: „Letní rekondiční pobyt“. 

Po zohlednění všech kritérií hodnocení a s ohledem na schválený příděl finančních prostředků se 
poskytovatel dotace rozhodl podpořit jiné žádosti, které lépe vyhovovaly účelu a potřebám, pro 
které byl program Sociální služby města Sezimovo Ústí v r. 2021 zřízen.  
Hlasování: 7A/0N/0Z 
 
Kritéria pro stanovení výše příplatků ředitelům ZŠ a MŠ, Platové výměry ředitele/ek ZŠ a MŠ 
(mat. č. 138/2021) 
Usnesení č. 142/2021 
RM po projednání 
I. Schvaluje 
Kritéria pro stanovení výše příplatku za vedení, zvláštního příplatku a osobního příplatku ředitelům 
základních a mateřských škol zřizovaných městem Sezimovo Ústí dle přílohy č. 2, a to s účinností 
od 01.04.2021 dle přílohy. 
II. Schvaluje 
s účinností od 01.04.2021 dle přílohy č. 3 platové výměry: 
- ředitelům/ředitelkám základních škol Mgr. Petru Peroutkovi, Mgr. Zdeňce Helmové  

a Mgr. Janě Šindelářové; 
- ředitelkám mateřských škol Mgr. Kamile Gatialové a Bc. Gabriele Ťoupalíkové. 
Hlasování: 6A/0N/1Z 
 
DPS II. etapa – zpráva TDI o průběhu výstavby a zápis z kontroly BOZP k 25.03.2021 (mat. č. 
139/2021) 
Usnesení č. 143/2021 
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 25.03.2021 
(kontrolní den č. 23); 

b) Zápis z 23. kontrolního dne koordinátora BOZP ze dne 25.03.2021. 
Hlasování: 7A/0N/0Z 
 
Rozpočtová opatření zastupitelstva města na r. 2021 č. 9–10 (mat. č. 140/2021) 
Usnesení č. 144/2021 
RM po projednání 
Předkládá  
ZM Sezimovo Ústí ke schválení 
a) rozpočtové opatření ZM č. 9 
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Název: Příjmy z prodeje bytu vč. části pozemku č. 493/27  

            tis. Kč 

Kapitálové příjmy 726 

Běžné výdaje      726 

Saldo 0 

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

            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 18 250 

Hlasování: 7A/0N/0Z 
 
Změna rozpisu rozpočtu č. 2/2021 (mat. č. 141/2021) 
Usnesení č. 145/2021 
RM po projednání 
I. Schvaluje 
Změnu rozpisu rozpočtu č. 2 
Název: Výdaje spojené s opatřeními přijatými v souvislosti s šířením nákazy COVID-19 

 

ORJ O§ POL Text tis. Kč 

300 5213 5133 Léky a zdravotnický materiál 40 

500 5213 5133 Léky a zdravotnický materiál 1 

601 6171 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 19 

601 6171 5172 Programové vybavení 3 

700 5213 5903 Rezerva na krizová opatření -63 

   Běžné výdaje 0 

Hlasování: 7A/0N/0Z 
 
Pokyn k činnostem města Sezimovo Ústí a p.o. Správa města Sezimovo Ústí při správě DPS – 
úprava (mat. č. 105/2021) 
Usnesení č. 146/2021 
RM po projednání 
I. Bere na vědomí 
Pokyn k činnostem města Sezimovo Ústí a p. o. Správa města Sezimovo Ústí při správě Domu  
s pečovatelskou službou a denním stacionářem, K Hájence čp. 1500, Sezimovo Ústí, dle 
předloženého návrhu s účinností od 01.04.2021. 
II. Schvaluje 
způsob rozúčtování nákladů na servis, prohlídky a spotřebu elektřiny u výtahů v Domě  
s pečovatelskou službou a denním stacionářem, K Hájence čp. 1500, Sezimovo Ústí dle důvodové 
zprávy.  
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Hlasování: 7A/0N/0Z 
 
Výměna bytu č. 611/14, ulice Dukelská, nájemce xx za byt č. 611/08, ulice Dukelská, volný byt 
(mat. č. 113/2021) 
Usnesení č. 147/2021 
RM po projednání 
I. Schvaluje 
výměnu bytu č. 611/14, ulice Dukelská čp. 611, Sezimovo Ústí, o velikosti 2 + 1, ve vlastnictví 
města Sezimovo Ústí - nájemce xx za byt č. 611/08, ulice Dukelská čp. 611, Sezimovo Ústí o 
velikosti 2 + 1, ve vlastnictví města Sezimovo Ústí – volný byt, za měsíční nájemné ve výši  
45 Kč/m², nájemní smlouva se upravuje dle aktuálně platných podmínek. 
Hlasování: 7A/0N/0Z 
 
Příprava 14. veřejného zasedání ZM Sezimovo Ústí 
Usnesení č. 148/2021 
RM po projednání 
I. Doporučuje 
ZM Sezimovo Ústí tento program jeho zasedání: 
1. Zahájení, volba návrhové komise 
2. Zpráva o kontrole plnění usnesení z 13. veřejného zasedání ZM Sezimovo Ústí ze dne  

24.02.2021 
3. Valná hromada VST dne 21.04.2021 – koncese (mat. č. 11/2021) 
4. Řešení smluvní pokuty – Smlouva o dílo Dům s pečovatelskou službou (mat. č. 12/2021) 
5. TJ Spartak MAS – projekt „Osvětlení softballového hřiště“ (mat. č. 13/2021) 
6. Odkup nemovitostí Sportovní areál Soukeník (mat. č. 14/2021) 
7. Přehled o činnosti Městské policie v r. 2020 (mat. č. 15/2021) 
8. Dotace z programu Sport a tělovýchova (mat. č. 16/2021) 
9. Zápis Finančního výboru ZM Sezimovo Ústí (mat. č. 17/2021) 
10. Zápis Kontrolního výboru ZM Sezimovo Ústí (mat. č. 18/2021) 
11. Rozpočtová opatření zastupitelstva města na r. 2021 č. 6–10 (mat. č. 19/2021) 
12. Dotazy občanů  
13. Závěr 
II. Navrhuje 
návrhovou komisi ve složení p. Josef Králík, Ing. Karel Chotovinský, p. Ladislav Šebek. 
Hlasování: 7A/0N/0Z 
 
 
 
 
 
Mgr. Ing. Martin Doležal, v. r.                                                                   Ludmila Svatková, v. r. 
         starosta města                            místostarostka města 


