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Usnesení 
ze schůze Rady města Sezimovo Ústí, konané dne 26.04.2021 

 
Veřejná zakázka „Zateplení bytového domu čp. 638“ – uzavření smlouvy o dílo (mat. č. 
153/2021) 
Usnesení č. 161/2021 
RM po projednání 
I. Bere na vědomí  
zprávu z otevírání obálek s nabídkami, hodnocení kvalifikace a zprávu o hodnocení nabídek týkající 
se výběrového řízení na výběr dodavatele na stavební zakázku: „Zateplení bytového domu  
čp. 638“. 
II. Souhlasí   
s uzavřením smlouvy s uchazečem, který předložil nabídku, vyhodnocenou jako nejlepší, kterým je 
společnost HMDESIGN Tábor s.r.o., U Lípy 84, 390 01 Tábor, IČ 08322538, nabídková cena za dílo 
činí 3 618 998,15 Kč bez DPH a 4 161 847,87 Kč včetně DPH. 
Hlasování: 6A/0N/0Z 
 
CENTES Sezimovo Ústí, a.s. – volba orgánů společnosti (mat. č. 156/2021) 
Usnesení č. 162/2021 
RM po projednání 
I. Volí  
člena představenstva společnosti CENTES Sezimovo Ústí, a.s., se sídlem Dr. E. Beneše 21/6, 391 01 
Sezimovo Ústí, IČ: 251 11 183: 
- Ing. Jaroslav Kudrna, nar. xx, trv. bytem xxxx. 
II. Volí  
členy dozorčí rady společnosti CENTES Sezimovo Ústí, a.s., se sídlem Dr. E. Beneše 21/6, 391 01 
Sezimovo Ústí, IČ: 251 11 183: 
- Ing. Zdeněk Havlůj, nar. xx, trv. bytem xxxx; 
- Josef Králík, nar. xx, trv. bytem xxxx;  
- Ing. Jan Špingl, nar. xx, trv. bytem xxxx. 
III. Pověřuje 
v souladu s ustanovením § 103 odst. 1 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, starostu města  
Mgr. Ing. Martina Doležala právním jednáním za město Sezimovo Ústí v souladu s rozhodnutím 
jediného akcionáře o změně stanov a o volbě člena představenstva a členů dozorčí rady 
společnosti CENTES Sezimovo Ústí, a.s., se sídlem Dr. E. Beneše 21/6, 391 01 Sezimovo Ústí,  
IČ: 251 11 183. 
Hlasování: 6A/0N/0Z 
 
CENTES Sezimovo Ústí, a.s. – opravy předávacích stanic (mat. č. 165/2021) 
Usnesení č. 163/2021 
RM po projednání 
I. Schvaluje 
realizaci projektů: 
a) Objektová předávací stanice – objekt bytový dům Sezimovo Ústí 2, ul. Lipová č. 495; 
b) Objektová předávací stanice – objekt bytový dům Sezimovo Ústí 2, ul. Táboritů č. 603–606; 
společností CENTES Sezimovo Ústí, a.s., sídlem Dr. E. Beneše 21/6, 391 01 Sezimovo Ústí,  
IČ: 25111183, dle předloženého návrhu; 
II. Souhlasí  
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s financováním nákladů na opravy dle bodu I ve výši 2.576.200 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: 6A/0N/0Z 
 
Výběrové řízení na byt č. 491/05, ulice Lipová, Sezimovo Ústí (mat. č. 157/2021) 
Usnesení č. 164/2021 
RM po projednání 
I. Schvaluje  
vyhlášení výběrového řízení pro vyhledání nejvhodnějšího nájemce bytu č. 491/05, ulice Lipová  
č. p. 491, Sezimovo Ústí, o velikosti 2 + 1, který bude pronajat zájemci formou obálkové metody 
dle pravidel pro pronajímání bytů ve vlastnictví města Sezimovo Ústí. Minimální výše základního 
měsíčního nájemného bude činit 4.035 Kč. Délka platebního období je stanovena na 12 měsíců. 
Hlasování: 6A/0N/0Z 
 
Výběrové řízení na byt č. 613/02, ulice Dukelská, Sezimovo Ústí (mat. č. 158/2021) 
Usnesení č. 165/2021 
RM po projednání 
I. Schvaluje  
vyhlášení výběrového řízení pro vyhledání nejvhodnějšího nájemce bytu č. 613/02, ulice Dukelská 
č. p. 613, Sezimovo Ústí, o velikosti 2 + 1, který bude pronajat zájemci formou obálkové metody 
dle pravidel pro pronajímání bytů ve vlastnictví města Sezimovo Ústí. Minimální výše základního 
měsíčního nájemného bude činit 4.056 Kč. Délka platebního období je stanovena na 12 měsíců. 
Hlasování: 6A/0N/0Z 
 
Výběrové řízení na byt č. 627/02, Školní nám., Sezimovo Ústí (mat. č. 159/2021) 
Usnesení č. 166/2021 
RM po projednání 
I. Schvaluje  
vyhlášení výběrového řízení pro vyhledání nejvhodnějšího nájemce bytu č. 627/02, Školní náměstí 
č. p. 627, Sezimovo Ústí, o velikosti 2 + 1, který bude pronajat zájemci formou obálkové metody 
dle pravidel pro pronajímání bytů ve vlastnictví města Sezimovo Ústí. Minimální výše základního 
měsíčního nájemného bude činit 3.883 Kč. Délka platebního období je stanovena na 12 měsíců. 
Hlasování: 6A/0N/0Z 
 
Výběrové řízení na byt č. 1111/12, ulice Průmyslová, Sezimovo Ústí (mat. č. 160/2021) 
Usnesení č. 167/2021 
RM po projednání 
I. Schvaluje  
vyhlášení výběrového řízení pro vyhledání nejvhodnějšího nájemce bytu č. 1111/12, ulice 
Průmyslová č. p. 1111, Sezimovo Ústí, o velikosti 1 + 0, který bude pronajat zájemci formou 
obálkové metody dle pravidel pro pronajímání bytů ve vlastnictví města Sezimovo Ústí. Minimální 
výše základního měsíčního nájemného bude činit 2.395 Kč. Délka platebního období je stanovena 
na 3 měsíce. 
Hlasování: 6A/0N/0Z 
 
 
Výběrové řízení na byt č. 1111/50, ulice Průmyslová, Sezimovo Ústí (mat. č. 161/2021) 
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Usnesení č. 168/2021 
RM po projednání 
I. Schvaluje  
vyhlášení výběrového řízení pro vyhledání nejvhodnějšího nájemce bytu č. 1111/50, ulice 
Průmyslová č. p. 1111, Sezimovo Ústí, o velikosti 1 + 0, který bude pronajat zájemci formou 
obálkové metody dle pravidel pro pronajímání bytů ve vlastnictví města Sezimovo Ústí. Minimální 
výše základního měsíčního nájemného bude činit 2.347 Kč. Délka platebního období je stanovena 
na 3 měsíce. 
Hlasování: 6A/0N/0Z 
 
Výměna bytu č. 4.2, ul. K Hájence čp. 1500, nájemce xx, za byt č. 3.2, ul. K Hájence  
čp. 1500, volný byt (mat. č. 167/2021) 
Usnesení č. 169/2021 
RM po projednání 
Usnesením č. 
I. Schvaluje 
výměnu bytu č. 4.2, ul. K Hájence čp. 1500, Sezimovo Ústí, o velikosti 1+kk, ve vlastnictví města 
Sezimovo Ústí – nájemce xx za byt č. 3.2, ul. K Hájence čp. 1500, Sezimovo Ústí, o velikosti 1+kk, ve 
vlastnictví města Sezimovo Ústí – volný byt, za měsíční nájemné ve výši 50,40 Kč/m². 
Hlasování: 6A/0N/0Z 
 
Snížení nájemného za nájem části pozemku č. parc. 820/2 k.ú. Sezimovo Ústí – Eva Vondráková 
(mat. č. 171/2021) 
Usnesení č. 170/2021 
RM po projednání 
I. Odkládá 
rozhodnutí o žádosti paní Evy Vondrákové, IČ: 71837744, sídlo: Ústrašice 5, 390 02, o snížení 
nájemného za nájem části pozemku č. parc. 820/2 – ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 
60 m2, obec a k. ú. Sezimovo Ústí, do doby ukončení mimořádných opatření vlády ČR k ochraně 
proti šíření onemocnění COVID-19 týkajících se omezení provozu v provozovně na předmětném 
pozemku. 
Hlasování: 6A/0N/0Z 
 
Pronájem pozemku č. parc. 217/135 (mat. č. 172/ 2021) 
Usnesení č. 171/2021 
RM po projednání 
I. Schvaluje  
záměr pronájmu části pozemku č. parc. 217/135 – orná půda, obec a k. ú. Sezimovo Ústí, o výměře 
cca 120 m2, xx, trv. bytem xxxx, za nájemné ve výši 1 Kč/m2/rok, na dobu neurčitou s výpovědní 
lhůtou 3 měsíce a v rozsahu dle situačního nákresu, za účelem zvýšení ochrany majetkových práv 
vlastníků přilehlých nemovitostí.  
II. Souhlasí 
s oplocením jedné strany pozemku (od železniční tratě) na náklady nájemce. 
Hlasování: 6A/0N/0Z 
 
 
Zřízení služebnosti inženýrské sítě a souhlas se stavbou – vodovod, kanalizace (mat. č. 173/2021) 
Usnesení č. 172/2021 



4 

 

RM po projednání 
I. Schvaluje  
zřízení služebnosti spočívající v umístění inženýrské sítě – nové vodovodní vedení v délce  cca 8 m 
v pozemku č. parc. 74/151 – ostatní plocha, ostatní komunikace a v délce cca 7,5 m v pozemku  
č. parc. 74/154 – ostatní plocha, zeleň, oba obec a k.ú. Sezimovo Ústí a nové kanalizační vedení 
v délce cca 9,6 m v pozemku č. parc. 74/151 – ostatní plocha, ostatní komunikace a v délce cca  
5,9 m v pozemku č. parc. 74/154 – ostatní plocha, zeleň, oba obec a k.ú. Sezimovo Ústí, ve 
prospěch pozemku č. parc. 74/195 – ostatní plocha, zeleň, obec a k.ú. Sezimovo Ústí, na dobu 
neurčitou a úplatně, za cenu 100  Kč/bm + 21% DPH. Náklady za vyhotovení geometrického plánu 
a správní poplatek za přijetí návrhu na zahájení řízení o povolení vkladu do katastru nemovitostí 
hradí oprávněný z věcného břemene. 
II. Souhlasí 
se stavbou nového vodovodního a kanalizačního vedení, jako vlastník pozemků č.  parc. 74/151 – 
ostatní plocha, ostatní komunikace a č. parc. 74/154 – ostatní plocha, zeleň, oba obec a k.ú. 
Sezimovo Ústí, na kterých má být stavba realizována. 
Hlasování: 6A/0N/0Z 
 
Zřízení služebnosti inženýrské sítě a souhlas se stavbou – kabely VN, NN, pilíře, E 55 (mat. č. 
174/2021) 
Usnesení č. 173/2021 
RM po projednání 
I. Schvaluje  
zřízení služebnosti spočívající v umístění inženýrské sítě – kabel NN v délce cca 45 m a pilíř 
s kabelovou skříní SS 200 v pozemku č.  parc. 368/7 – ostatní plocha, manipulační plocha a kabel 
NN v délce cca 5 m a pilíř s kabelovou skříní SR 322 v pozemku č.  parc. 819/10 – ostatní plocha, 
silnice, oba obec a k.ú. Sezimovo Ústí, jako služebnost osobní, ve prospěch společnosti EG.D, a.s., 
IČ: 28085400, se sídlem Lidická 1873/36, 602 00 Brno, na dobu neurčitou a úplatně, za cenu  
100 Kč/bm kabelového vedení a 500 Kč za pilíř s kabelovou skříní + 21% DPH. Náklady 
za vyhotovení geometrického plánu a správní poplatek za přijetí návrhu na zahájení řízení 
o povolení vkladu do katastru nemovitostí hradí oprávněný z věcného břemene.  
II. Souhlasí 
se stavbou pod názvem „Sezimovo Ústí: TS E55, Agip, kabely VN, NN“ na pozemcích č.  parc. 368/7 
– ostatní plocha, manipulační plocha, č.  parc. 819/10 – ostatní plocha, silnice, 732/1 – orná půda, 
č. parc. 725/40 – orná půda a č. parc. 963/2 – ostatní plocha, ostatní komunikace, vše obec a k.ú. 
Sezimovo Ústí, na kterých má být stavba realizována, a jejichž vlastníkem je město Sezimovo Ústí. 
III. Souhlasí 
s dočasnou deponií vytěžené zeminy o objemu cca 15 m3 na pozemku č. parc. 180/1 – trvalý travní 
porost, obec a k.ú. Sezimovo Ústí, s tím, že pozemek bude po ukončení prací uveden do původního 
stavu. 
Hlasování: 6A/0N/0Z 
 
Rozpočtové opatření rady města na r. 2021 č. 6 (mat. č. 162/2021) 
Usnesení č. 174/2021 
RM po projednání 
I. Schvaluje 
rozpočtové opatření RM č. 6 
Název: Příspěvek ze státního rozpočtu dle zákona č. 95/2021 Sb., o kompenzačním bonusu pro rok 
2021, do rozpočtů obcí.  
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                    Kč 

Přijaté transfery 309 225,02 

Běžné výdaje 309 225,02  

Saldo 0,00 

Hlasování: 6A/0N/0Z 
 
Postup při schvalování účetní závěrky za r. 2020 školských zařízení (mat. č. 163/2021) 
Usnesení č. 175/2021 
RM po projednání 
I. Bere na vědomí  
informaci o postupu při schvalování účetní závěrky za r. 2020 u školských příspěvkových organizací 
dle důvodové zprávy. 
Hlasování: 6A/0N/0Z 
 
Základní informace o hospodaření města Sezimovo Ústí za 1. čtvrtletí r. 2021 (mat. č. 164/2021) 
Usnesení č. 176/2021 
RM po projednání 
I.  Bere na vědomí 
základní informace o hospodaření města Sezimovo Ústí za 1. čtvrtletí r. 2021. 
Hlasování: 6A/0N/0Z 
 
Zápis č. 10 z jednání komise na ochranu ŽP (mat. č. 155/2021) 
Usnesení č. 177/2021 
RM po projednání 
I. Bere na vědomí 
zápis z 10. schůze komise na ochranu životního prostředí RM Sezimovo Ústí a závěry v něm 
uvedené. 
Hlasování: 7A/0N/0Z 
 
Zápis č. 2 ze schůze Komise MHD, konané dne 19.04.2021 (mat. č. 175/2021) 
Usnesení č. 178/2021 
RM po projednání 
I. Bere na vědomí 
zápis č. 2 ze schůze Komise MH a dopravy RM Sezimovo Ústí, konané dne 19.04.2021 
s připomínkou, že do zásobníku oprav komunikací a chodníků bude zařazena nová akce B20 – 
Dukelská – rekonstrukce komunikace v podloubí domu č.p. 621–622 .  
II. Schvaluje 
realizaci akcí: 

a) A1, A3, A4 a postupně A2 
b) B10, B11, B17 a B18 
c) C1, C2 a C3 

dle předloženého plánu – zásobníku oprav komunikací a chodníků v r. 2021, který je přílohou 
materiálu. 
Hlasování: 7A/0N/0Z 
 
Zásobník plánovaných oprav a stavebních úprav ve sportovních areálech ve vlastnictví města 
Sezimovo Ústí pro období 2021–2025 (mat. č. 166/2021) 
Usnesení č. 179/2021 
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RM po projednání 
I. Odkládá 
projednání tohoto materiálu. 
Hlasování: 7A/0N/0Z 
 
Plán oprav sportovních zařízení na rok 2021 (mat. č. 101/2021) 
Usnesení č. 180/2021 
RM po projednání 
I. Schvaluje  
plán oprav sportovních zařízení v majetku města na rok 2021 dle předloženého návrhu. 
II. Ukládá 
řediteli PO Správa města Sezimovo Ústí zajistit do 30.11.2021 realizaci akcí v předmětném plánu 
uvedených.  
Hlasování: 7A/0N/0Z 
 
Nakládání s použitou dlažbou a dřevem z pokácených stromů (mat. č. 168/2021) 
Usnesení č. 181/2021 
RM po projednání 
I. Schvaluje 
způsob nakládání s: 

 použitou dlažbou a dalším použitým materiálem určeným k likvidaci při rekonstrukci 
chodníků a komunikací v majetku města Sezimovo Ústí; 

 dřevem ze stromů pokácených při výkonu činnosti p. o. Správa města Sezimovo Ústí pro 
zřizovatele, 

a to prostřednictvím p. o. Správa města Sezimovo Ústí, dle upraveného návrhu. 
Hlasování: 7A/0N/0Z 
 
Rekonstrukce ul. Šafaříkova – využití likvidované zámkové dlažby (mat. č. 169/2021) 
Usnesení č. 182/2021 
RM po projednání 
I. Souhlasí  
s tím, že použitá rozebraná zámková dlažba v ul. Šafaříkova (cca 521 m2, 136 t) určená, dle 
smlouvy o dílo uzavřené mezi městem Sezimovo Ústí a společností HES stavební s.r.o.,  
IČ: 28143213, Zelený pruh 95/87, 140 00 Praha 4, dne 3. 12. 2021, k likvidaci uložením na skládce: 

 nebude likvidována dle předmětné smlouvy;  

 bude dále využita postupem schváleným usnesením Rady města Sezimovo Ústí č. 181/2021 ze 
dne 26.04.2021 tak, že bude uskladněna pro další potřebu města s možností přímého prodeje 
zájemcům. 

Méněpráce související se změnou nakládání se zámkovou dlažbou budou předmětem dodatku  
k předmětné smlouvě o dílo.   
Hlasování: 7A/0N/0Z 
 
Oplocení areálu Benešovy vily podél Kozského potoka – stanovisko Úřadu vlády (mat. č. 
154/2021) 
Usnesení č. 183/2021 
RM po projednání 
I. Bere na vědomí 
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vyjádření Úřadu vlády České republiky, sídlem nábřeží Edvarda Beneše 128/4, 11800 Praha - Malá 
Strana, IČ: 00006599, jako osoby oprávněné hospodařit s majetkem státu, k žádosti města 
Sezimovo Ústí ze dne 18.01.2021 o přehodnocení zpětného osazení drátěného oplocení areálu 
Benešovy vily podél Kozského potoka v souvislosti s probíhající stavební akcí „Chotovinský potok,  
ř. km. 0,000 – 0,221 Sezimovo Ústí – rekonstrukce nábřežních zdí“ tak, aby pozemky č. parc. 651/4 
a 651/21 v k. ú. Sezimovo Ústí, zůstaly podél Kozského potoka neoplocené. 
Hlasování: 7A/0N/0Z 
 
Zastavovací studie Nechyba – žádost (mat. č. 170/2021) 
Usnesení č. 184/2021 
RM po projednání 
I. Schvaluje  
podání žádosti dle ustanovení § 6 odst. 1 písm. c) a § 6 odst. 6 písm. b) zákona č. 183/2006 Sb.,  
o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, na Městský 
úřad v Táboře, Odbor rozvoje, o pořízení územní studie lokality v lokalitě Nechyba dle specifikace 
uvedené v důvodové zprávě.  
Hlasování: 7A/0N/0Z 
 
 
 
 
Mgr. Ing. Martin Doležal, v. r.               Ludmila Svatková, v. r. 
          starosta města                             místostarostka města 


