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Usnesení  
ze schůze Rady města Sezimovo Ústí, konané dne 15.06.2020 

 
1. Prodloužení nájemní smlouvy – ŠUTROŽROUT, z.s. – Dodatek č. 3 k nájemní smlouvě – úprava 
(mat. č. 184/2020) 
Usnesení č. 209/2020 
RM po projednání 
I. Revokuje 
usnesení Rady města Sezimovo Ústí č. 92/2020 ze dne 16.03.2020. 
II. Schvaluje 
záměr prodloužení nájemní smlouvy uzavřené dne 07.08.2012, ve znění pozdějších dodatků, mezi 
Městským střediskem kultury a sportu, p.o., IČ: 711 95 424, se sídlem: náměstí T. Bati 701, 391 02 
Sezimovo Ústí, zast. Mgr. Romanou Krůčkovou, ředitelkou a ŠUTROŽROUT, z. s. IČ: 226 08 222, 
Kánišova 239/28, 391 01 Sezimovo Ústí, zastoupeným Alešem Strnadem, předsedou zapsaného 
spolku, jejímž předmětem je nájem, budovy bývalého kina OKO, č. p. 239, která sestává mj. 
z místností specifikovaných v předmětné smlouvě, , o celkové výměře 486,07 m2, včetně pozemku 
parc. č. st. 499 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 654 m2, obec a k. ú. Sezimovo Ústí, vč. všech 
součástí a příslušenství, o dobu dalších 5 let, tj. do 31. 7. 2027, za nájemné ve stávající výši 100 Kč 
ročně a s povinností nájemce provést na pronajaté budově na vlastní náklady investice spočívající 
v opravě a zateplení střechy v minimální částce 236.000 Kč, přičemž tyto stavební úpravy musí být 
ukončeny nejpozději do 31.12.2020, za podmínek dle předloženého návrhu Dodatku č. 3 
předmětné smlouvy. 
Hlasování 7A/0N/0Z 
 
2. Prodloužení nájemních smluv na dobu určitou, končících dne 30.06. 2020 (mat. č. 198/2020) 
Usnesení č. 210/2020 
RM po projednání 
I. Schvaluje 
uzavření dodatků k nájemním smlouvám na dobu určitou do 30.06.2021 za smluvní nájemné  
u bytů, které se nacházejí v domech ve vlastnictví města Sezimovo Ústí: 
č. bytu 75 / 02   
č. bytu 75 / 03   
č. bytu 75 / 06   
č. bytu 491 / 08   
č. bytu 491 / 10                     
č. bytu 494 / 09  
č. bytu 613 / 04  
č. bytu 627 / 13  
č. bytu 627 / 32  
č. bytu 627 / 34  
č. bytu 638 / 16  
č. bytu 1111 / 04  
č. bytu 1111 / 46  
č. bytu 1500 / 2.1  
č. bytu 1500 / 3.1  
II. Schvaluje 
Prodloužení nájemní smlouvy na dobu určitou do 31.12.2020 za smluvní nájemné u bytů, které se 
nacházejí v domech ve vlastnictví města Sezimovo Ústí: 
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č. bytu 602 / 04  
č. bytu 638 / 25  
Hlasování 7A/0N/0Z 
 
3. Žádost o splátkový kalendář – byt č. 602/19 (mat. č. 199/2020) 
Usnesení č. 211/2020 
RM po projednání 
I. Schvaluje 
uzavření splátkového kalendáře za nájem a služby, spojené s užíváním bytu č. 602/19, za měsíce 
leden, únor, březen, duben, květen 2020, za poplatek ve výši 400 Kč, dle pokynu RM ze dne 
20.06.2016. 
Hlasování 7A/0N/0Z 
 
4. Výběrové řízení na byt č. 610/4, ulice Dukelská, Sezimovo Ústí (mat. č. 200/2020) 
Usnesení č. 212/2020 
RM po projednání 
I. Schvaluje  
vyhlášení výběrového řízení pro vyhledání nejvhodnějšího nájemce bytu č. 610/04, Dukelská ulice 
č. p. 610, 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 4.037 Kč. Délka platebního období je stanovena na 12 měsíců. 
Hlasování 7A/0N/0Z 
 
5. Výběrové řízení na byt č. 627/28, Školní nám., Sezimovo Ústí (mat. č. 201/2020) 
Usnesení č. 213/2020 
RM po projednání 
I. Schvaluje  
vyhlášení výběrového řízení pro vyhledání nejvhodnějšího nájemce bytu č. 627/28, Školní náměstí 
č. p. 627, Sezimovo Ústí, o velikosti 1 + 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 2.021 Kč. Délka platebního období je stanovena na 3 měsíce. 
Hlasování 7A/0N/0Z 
 
6. Prodej bytové jednotky č. 535/9 – ulice Jungmannova (mat. č. 202/2020) 
Usnesení č. 214/2020 
RM po projednání 
I. Schvaluje 
záměr prodeje bytu č. 535/9, o velikosti 3+1, s podlahovou plochou 74,40 m2, 
umístěného v 2. nadzemním podlaží domu č. p. 535, který se nachází v ulici Jungmannova, 
na pozemku parc. č. st. 530 – zastavěná plocha a nádvoří, včetně spoluvlastnického podílu ve výši 
7440/83180 vážícímu se k této bytové jednotce na budově č. p. 535 a k pozemku parc. č. st. 530, 
jak je uvedeno na LV č. 5396 a č. 5395, v obci a k. ú. Sezimovo Ústí, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, 
trvale bytem xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, za kupní cenu ve výši 631.905 
Kč, a předkládá Zastupitelstvu města Sezimovo Ústí ke schválení. 
Hlasování 7A/0N/0Z 
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7. Tašky na třídění odpadu – poskytnutí daru (mat. č. 203/2020) 
Usnesení č. 215/2020 
RM po projednání 
I. Souhlasí 
s poskytnutím 200 sad 40l tašek a 100 sad 20l tašek na třídění odpadů zájemcům z řad občanů za 
podmínek dle předloženého materiálu. 
Hlasování 7A/0N/0Z 
 
8. Městská klubovna, ulice Jiráskova (Klub seniorů) (mat. č. 204/2020) 
Usnesení č. 216/2020 
RM po projednání 
I. Schvaluje  
uzavření smlouvy o výpůjčce nebytového prostoru nacházející se v ulici Jiráskova č. p. 488, v obci  
a k.ú. Sezimovo Ústí, zapsaném na listu vlastnictví č. 3239, způsob využití: jiný nebytový prostor, 
vč. movitých věcí tam nacházejících se, se žadateli spolkem Korálkářky Tábor  
z.s., Svépomoc 656, Sezimovo Ústí II., IČ: 01083545, zast. Hanou Smětákovou, předsedkyní. 
Hlasování 7A/0N/0Z 
 
9. Žádost o bezúplatné zapůjčení NKP Kozí hrádek (mat. č. 205/2020) 
Usnesení č. 217/2020 
RM po projednání 
I. Schvaluje 
krátkodobou výpůjčku NKP Kozí hrádek ve dnech 23.-25.06.2020 v době od 9:00 do 17:00 hodin za 
účelem natočení krátkého dokumentu, a to na základě žádosti Libora Marka, zástupce tvůrčí 
skupiny Libor Marek a Pavel Kučera, IČ: 48348970, Nedaničky 16, 340 12 Švihov, ze dne 8. 6. 2020 
s tím, že podmínkou výpůjčky je zachování přístupu NKP Kozí hrádek pro veřejnost po celou dobu 
výpůjčky. 
Hlasování 7A/0N/0Z 
 
10. Zápis Likvidační komise RM Sezimovo Ústí (likvidační protokoly) ze dne 10.06.2020 (mat. č. 
206/2020) 
Usnesení č. 218/2020 
RM po projednání 
I. Schvaluje 
likvidaci věcí uvedených v zápise Likvidační komise RM Sezimovo Ústí ze dne 10.06.2020 
navrženým způsobem. 
Hlasování 7A/0N/0Z 
 
11. Jmenování a platový výměr ředitelky PO MSKS (mat. č. 207/2020) 
RM po projednání 
Usnesení č. 219/2020 
RM po projednání 
I. Odvolává 
paní Mgr. Romanu Krůčkovou, bytem xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, z funkce ředitelky  
p. o. Městské středisko kultury a sportu, nám. Tomáše Bati 701, Sezimovo Ústí  
k 31.07.2020. 
Hlasování 6A/1N/0Z 
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Usnesení č. 220/2020 
I. Jmenuje 
paní Veroniku Holubovou, bytem xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, do funkce ředitelky p. o. Městské 
středisko kultury a sportu, nám. Tomáše Bati 701, Sezimovo Ústí, od 01.08.2020. 
II. Schvaluje 
platový výměr pro paní Veroniku Holubovou, ředitelku p. o. Městské středisko kultury a sportu, 
nám. Tomáše Bati 701, dle předloženého návrhu, s platností od 01.08.2020.  
Hlasování 7A/0N/0Z 
 
12. Veřejná zakázka „Výměna sedaček a podlahové krytiny v sále v objektu čp. 701, MSKS 
Sezimovo Ústí“ – smlouva o dílo (mat. č. 208/2020) 
Usnesení č. 221/2020 
RM po projednání 
I. Souhlasí   
s uzavřením smlouvy o dílo s uchazečem, který předložil nabídku, vyhodnocenou hodnotící komisí 
pro VŘ „Výměna sedaček a podlahové krytiny v sále v objektu čp. 701, MSKS Sezimovo Ústí“ jako 
nejlepší, kterým je společnost KINOEXPORT s.r.o., Korytná 382, 687 52 Korytná, IČ: 25315943, 
nabídková cena za dílo činí 1.848.782,00 Kč bez DPH, 2.237.026,00 Kč včetně DPH. 
Hlasování 6A/0N/1Z 
 
13. Místní poplatek z pobytu – prominutí z moci úřední (mat. č. 209/2020) 
Usnesení č. 222/2020 
RM po projednání 
I. Doporučuje 
správci poplatku prominout poplatek z pobytu za období od 16.06.2020 do 31.08.2020 všem 
poplatníkům, jichž se důvod prominutí týká, s cílem podpořit podnikatele a znovuoživení 
cestovního ruchu na území města. 
Hlasování 7A/0N/0Z 
 
14. Žádost o udělení výjimky v počtu dětí ve třídě pro děti do tří let věku – MŠ Lipová (mat. č. 
210/2020) 
Usnesení č. 223/2020 
RM po projednání 
I. Schvaluje 
prodloužení výjimky z nejnižšího počtu dětí ve třídě určené pro děti do tří let věku v Mateřské 
škole Sezimovo Ústí, Lipová 649, na dobu neurčitou, tak, že nejnižší počet dětí se stanovuje na 10 
dětí. 
Hlasování 7A/0N/0Z 
 
15. Rozpočtové opatření rady města na r. 2020 č. 8 (mat. č. 211/2020) 
Usnesení č. 224/2020 
RM po projednání 
I. Schvaluje 
rozpočtové opatření RM č. 8 
Název: Navýšení výdajů na investiční akci „Protihlukový val Kozí hrádek“ z důvodu změny 
parametrů svahu (vyšší množství zeminy) 
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ORJ Odd.§ POLOŽKA TEXT tis. Kč 

670 3751  6121 Budovy, haly a stavby 200,0 

700 6409 5901 Nespecifikované rezervy -200,0 

      Výdaje celkem 0,0 

Hlasování 7A/0N/0Z 
 
16. Základní informace o hospodaření města Sezimovo Ústí za leden-květen r. 2020 (mat. č. 
212/2020) 
Usnesení č. 225/2020 
RM po projednání 
I.  Bere na vědomí 
základní informace o hospodaření města Sezimovo Ústí za období leden-květen r. 2020. 
Hlasování 7A/0N/0Z 
 
17. Harmonogram tvorby rozpočtu na rok 2021 (mat. č. 213/2020) 
Usnesení č. 226/2020 
RM po projednání 
I. Schvaluje 
harmonogram tvorby rozpočtu na r. 2021 dle důvodové zprávy. 
Hlasování 7A/0N/0Z 
 
 
 
Schůze skončila v 18:30 hodin. 
 
 
Zapsal: Mgr. Ing. Martin Doležal, starosta města 
 
 
 
Příští schůze Rady města Sezimovo Ústí se koná dne 29.06.2020 od 16:00 hodin v kanceláři 
starosty města na Městském úřadě, Dr. E. Beneše 21, Sezimovo Ústí.  
 
 
 
 
 
 Mgr. Ing. Martin Doležal, v. r.                           Ludmila Svatková, v. r.  
            starosta města              místostarostka města 


