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Usnesení 
ze schůze Rady města Sezimovo Ústí, konané dne 12.04.2021 

 
Zápis č. 3/2021 z Bytové komise RM Sezimovo Ústí, konané dne 07.04.2021 (mat. č. 143/2021) 
Usnesení č. 150/2021 
I. Bere na vědomí 
zápis č. 3/2021 z Bytové komise RM Sezimovo Ústí, konané dne 07.04.2021. 
II. Souhlasí 
s uzavřením nájemní smlouvy na byt č. 75/03, o velikosti 1+1, s xx, trvale bytem xxxx. 
III. Souhlasí 
s uzavřením nájemní smlouvy na byt č. 75/10, o velikosti 1+0, s xx, trvale bytem xxxx. 
IV. Souhlasí 
s uzavřením nájemní smlouvy na byt č. 627/28, o velikosti 1+1, s panem xx, trvale bytem xxxx. 
Hlasování: 7A/0N/0Z 
 
Žádost o poskytnutí dotace – I MY o. p. s. (mat. č. 144/2021) 
Usnesení č. 151/2021 
I. Schvaluje 
poskytnutí finančního příspěvku organizaci I MY o. p. s., se sídlem Dr. Edvarda Beneše 286, 392 01 
Soběslav, IČ: 70812187 ve výši 10.000 Kč formou dotace. Příspěvek je určen na krytí nákladů 
souvisejících s poskytováním terénní sociální služby raná péče, a uzavření smlouvy o poskytnutí 
dotace dle návrhu schváleného usnesením RM č. 143/2019 ze dne 29.04.2019. 
Hlasování: 7A/0N/0Z 
 
Žádost o poskytnutí finančního příspěvku – Linka bezpečí (mat. č. 145/2021) 
Usnesení č. 152/2021 
I. Schvaluje 
úpravu usnesení RM č. 141/2021 ze dne 29.03.2021 tak, že u žadatele Linka bezpečí z. s.,  
IČ: 61383198, se doplňuje účel dotace o: „a Dětské krizové linky“ a schválená výše dotace v Kč se 
nahrazuje částkou: „5.000“.       
Hlasování: 7A/0N/0Z 
 
Výprosa žulových kostek (mat. č. 146/2021) 
Usnesení č. 153/2021 
I. Schvaluje 
uzavření smlouvy o výprose cca 1.600 ks žulových kostek o rozměru 10 cm x 10 cm, s xx, nar. xx, 
trvale bytem xxxx, a to bezúplatně a na dobu neurčitou. 
Hlasování: 7A/0N/0Z 
 
CENTES Sezimovo Ústí, a.s. – změna stanov (mat. č. 147/2021) 
Usnesení č. 154/2021 
I. Předkládá  
ZM Sezimovo Ústí ke schválení změnu stanov společnosti CENTES Sezimovo Ústí, a.s., se sídlem  
Dr. E. Beneše 21/6, 391 01 Sezimovo Ústí, IČ: 251 11 183, zapsané ve veřejném rejstříku vedeném 
Krajským soudem v Českých Budějovicích pod sp. zn. B 919, dle předloženého návrhu.   
Hlasování: 7A/0N/0Z 
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Návrh na rozdělení dotací z Fondu ŽP (mat. č. 148/2021) 
Usnesení č. 155/2021 
I. Schvaluje 
poskytnutí dotací z programu Životní prostředí města Sezimovo Ústí na rok 2021 dle předloženého 
návrhu. 

Žadatel 
Schválená 

dotace v Kč 
Účel 

12. ZO ČSOP Sezimovo Ústí II.  
Hanojská 2831/3, 390 05 Tábor, IČ: 67171494 

6.000 
činnost – přednáška s ukázkou odchytu a 
kroužkování ptactva, podpora hnízdních 
možností ptáku 

Český svaz včelařů, z. s., ZO Planá nad Lužnicí, 
Zákostelní 720, 391 11 Planá nad Lužnicí, IČ: 
63263769 

5.000 
činnost – nákup včelích matek a oddělků, 
léčiva a včelař. pomůcek 

Český svaz chovatelů, z. s., ZO SÚ, Lužnická 
892, 391 01 Sezimovo Ústí, IČ: 70853711 

5.000 
činnost – náklady spojené s činností 
organizace 

Český svaz včelařů, z. s. ZO Tábor, 9. května 
1283/8, 390 02 Tábor, IČ: 75055830 

4.000 
činnost – provozní náklady (služby, 
materiál) 

Celkem 20.000  

Hlasování: 7A/0N/0Z 
 
Zřízení služebnosti inženýrské sítě a souhlas se stavbou – kabely VN, NN, pilíře, E 55 (mat. č. 
149/2021) 
Usnesení č. 156/2021 
I. Odkládá 
projednání tohoto materiálu. 
Hlasování: 7A/0N/0Z 
 
Pravidla pro konání trhů (mat. č. 150/2021) 
Usnesení č. 157/2021 
I. Ruší  
s účinností od 13.04.2021 usnesení RM č. 400/2020 ze dne 02.12.2020. 
II. Povoluje 
v návaznosti na Nařízení č. 1/2019 – Tržní řád s účinností od 13.04.2021 až do odvolání prodej 
ovoce a zeleniny (v čerstvém nebo zpracovaném stavu), květin a jiných rostlin, jejich plodů, osiva, 
semen, mléka a výrobků z mléka, masa a výrobků z masa, včetně živých ryb, vajec, pekařských  
a cukrářských výrobků, medu a výrobků z medu na hlavním tržním místě s tím, že prodejci  
i zákazníci musí dodržovat následující pravidla: 
• dodržovat odstupy mezi stánky, stolky nebo jinými prodejními místy nejméně 2 metry, 
• při nakupování dodržovat minimální rozestup 2 m, 
• umístit dezinfekční prostředky u každého prodejního místa, 
• povinná ochrana horních cest dýchacích na obou stranách (pracovník prodejních míst  

i zákazník), 
• povinnost prodejců nosit rukavice při kontaktu se zbožím a při přijímání plateb od zákazníků, 
• zakazuje se provozovat stravovací služby a prodávat pokrmy včetně nápojů určených  

k bezprostřední konzumaci, 
• zakazují se stoly a místa k sezení. 
Hlasování: 7A/0N/0Z 
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Umístění monitorovacího bodu – HOCHTIEF (mat. č. 151/2021)  
Usnesení č. 158/2021 
I. Schvaluje 
uzavření smlouvy s firmou HOCHTIEF CZ a. s. o umístění monitorovacího bodu městského 
kamerového dohlížecího systému na administrativní budovu Hochtief, náměstí T. Bati 424/2,  
391 02 Sezimovo Ústí, a to za měsíční úhradu ve výši 700 Kč a 150 Kč měsíčně za spotřebovanou 
elektrickou energii + DPH, na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou tří měsíců. 
Hlasování: 7A/0N/0Z 
 
Dětská hřiště – provoz od 13.04.2021 (mat. č. 152/2021) 
Usnesení č. 159/2021 
I. Revokuje 
bod II usnesení RM č. 93/2021 ze dne 01.03.2021, a to s účinností od 13.04.2021. 
Hlasování: 7A/0N/0Z 
 
Doplnění programu 14. veřejného zasedání ZM Sezimovo Ústí 
Usnesení č. 160/2021 
RM po projednání 
I. Navrhuje 
ZM Sezimovo Ústí schválit upravený program 14. veřejného zasedání Zastupitelstva města 
Sezimovo Ústí:  
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. CENTES Sezimovo Ústí, a.s. – změna stanov (mat. č. 20/2021) 
5. Řešení smluvní pokuty – Smlouva o dílo Dům s pečovatelskou službou (mat. č. 12/2021) 
6. Dům s pečovatelskou službou II. etapa – dodatek č. 4 ke smlouvě o dílo (mat. č. 22/2021) 
7. OA pro pečovatelskou službu - VZ (mat. č. 21/2021) 
8. TJ Spartak MAS – projekt „Osvětlení softballového hřiště“ (mat. č. 13/2021) 
9. Odkup nemovitostí Sportovní areál Soukeník (mat. č. 14/2021) 
10. Přehled o činnosti Městské policie v r. 2020 (mat. č. 15/2021) 
11. Dotace z programu Sport a tělovýchova (mat. č. 16/2021) 
12. Zápis Finančního výboru ZM Sezimovo Ústí (mat. č. 17/2021) 
13. Zápis Kontrolního výboru ZM Sezimovo Ústí (mat. č. 18/2021) 
14. Rozpočtová opatření zastupitelstva města na r. 2021 č. 6–10 (mat. č. 19/2021) 
15. Dotazy občanů  
16. Závěr 
Hlasování: 7A/0N/0Z 
 
 
 
Mgr. Ing. Martin Doležal, v. r.                                                  Ludmila Svatková, v. r. 
           starosta města                             místostarostka města 


