Usnesení
ze schůze Rady města Sezimovo Ústí, konané dne 11.07.2022
Zateplení bytového domu čp. 490 – podání žádosti o dotaci (mat. č. 251/2022)
Usnesení č. 256/2022
RM po projednání
I. Schvaluje
podání žádosti p. o. Správa města Sezimovo Ústí, se sídlem Průmyslová 1 095, 391 02 Sezimovo
Ústí, IČ: 71238522, o dotaci z programu „Nová zelená úsporám – zateplení bytových domů“ na
projekt: „Zateplení bytového domu čp. 490“ dle předloženého návrhu.
II. Pověřuje
Ing. Zdeňka Havlůje, ředitele p. o. Správa města Sezimovo Ústí, podáním žádosti dle bodu I.
Hlasování: 7A/0N/0Z
Prodloužení nájmu bytu č. 610/04, přiděleného v rámci humanitární pomoci paní xx (mat. č.
252/2022)
Usnesení č. 257/2022
RM po projednání
I. Souhlasí
v rámci humanitární pomoci s prodloužením nájemní smlouvy na byt č. 610/04 ulice Dukelská
čp. 610, Sezimovo Ústí, o velikosti 2+1, s paní xx, trvale bytem xxxx, na dobu určitou od 01.09.2022
do 30.11.2022 za nájemné ve výši 142,60 Kč/m2.
Hlasování: 7A/0N/0Z
Uzavření nájemní smlouvy na byt č. 491/05, ulice Lipová, Sezimovo Ústí (mat. č. 253/2022)
Usnesení č. 258/2022
RM po projednání
I. Revokuje
usnesení RM č. 217/2022, odst. II, ze dne 13.06.2022.
II. Souhlasí
s uzavřením nájemní smlouvy na byt č. 491/05, o velikosti 2+1, s paní xx, trvale bytem xxxx.
Hlasování: 7A/0N/0Z
Zápis č. 5/2022 z Bytové komise RM Sezimovo Ústí, konané dne 29.06.2022 (mat. č. 254/2022)
Usnesení č. 259/2022
RM po projednání
I. Bere na vědomí
zápis č. 5/2022 z Bytové komise RM Sezimovo Ústí, konané dne 29.06.2022.
II. Souhlasí
s uzavřením nájemní smlouvy na byt č. 612/05, ul. Dukelská, o velikosti 2+1, s paní xx, trvale bytem
xxxx.
Hlasování: 7A/0N/0Z
Majetkoprávní úkony za opatrovance (mat. č. 255/2022)
Usnesení č. 260/2022
RM po projednání
I. Schvaluje
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uzavření nájemní smlouvy na byt č. 3.6 v Domě s pečovatelskou službou, K Hájence 1500,
391 02 Sezimovo Ústí, o velikosti 1+kk, s panem xx, nar. xx, trvale bytem: xxxx, na dobu určitou
v době trvání 2 roky, s možností prodloužení, od 01.08.2022 se základním měsíčním nájemným
54 Kč za jeden m2, to vše za předpokladu, že předmětný byt uvolní stávající nájemce.
II. Souhlasí
s podáním návrhu na schválení právního úkonu (neběžného jednání) Okresnímu soudu v Táboře,
spočívající v:
a) zrušení věcného práva – věcného břemene užívání – výmazem k bytové jednotce
č. 645/24, LV č. 3889, ul. Dukelská 645/9, 391 02 Sezimovo Ústí, v souladu se Znaleckým
posudkem č. pol. 1437-66/2021 ze dne 13.05.2021, vyhotoveným Ing. Zdeňkem Burešem,
znalcem oboru ekonomika, ceny a odhady nemovitostí;
b) prodeji osobního automobilu tovární značky Škoda Felicia, SPZ: 2C6 3530 a přívěsného vozíku,
SPZ: 38TA87, zájemci, který podá nejvyšší nabídku.
Hlasování: 7A/0N/0Z
Žádost o narovnání právních vztahů (mat. č. 256/2022)
Usnesení č. 261/2022
RM po projednání
I. Bere na vědomí
žádost p. xx, bytem xxxx, ze dne 24.05.2022.
II. Prohlašuje,
že město Sezimovo Ústí nemůže mimo jakoukoli pochybnost potvrdit výlučné vlastnictví
p. xx, bytem xxxx, pozemků parc.č.st. 891 – zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 123 m2
a parc. č. 713/5 – zahrada, o výměře 1076 m2, zapsaných na LV č. 10001 pro obec a k.ú. Sezimovo
Ústí.
Hlasování: 7A/0N/0Z
Vyřazení herních prvků z dětských hřišť z důvodu bezpečnosti (mat. č. 257/2022)
Usnesení č. 262/2022
RM po projednání
I. Bere na vědomí
informace uvedené v Protokolech o provedení odborné technické kontroly zařízení a vybavení
dětských hřišť v Sezimově Ústí ze dne 17.06.2022 č. 1–4.
II. Souhlasí
s vyřazením níže uvedených herních prvků:
 luční koník s vozíkem umístěný na dětském hřišti v ul. 9. května;
 pérová houpačka – koník umístěný na dětském hřišti v areálu letního kina;
 průlezka velká umístěná na dětském hřišti v ul. Kollárova;
z důvodu zajištění bezpečnosti provozu, a to na základě Protokolů o provedení odborné technické
kontroly zařízení a vybavení dětských hřišť v Sezimově Ústí ze 17.06.2022 č. 1–4, způsobem dle
důvodové zprávy s tím, že vyřazené herní prvky budou nahrazeny novými.
Hlasování: 7A/0N/0Z
Oprava chodníků v ul. Švehlova – SoD (mat. č. 258/2022)
Usnesení č. 263/2022
RM po projednání
I. Bere na vědomí
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zprávu z otevírání obálek s nabídkami a hodnocení nabídek týkající se výběrového řízení na výběr
dodavatele na stavební zakázku: „Oprava chodníků v ul. Švehlova v Sezimově Ústí“.
II. Souhlasí
s uzavřením smlouvy o dílo na stavební zakázku: „Oprava chodníků v ul. Švehlova v Sezimově Ústí“
s uchazečem, který předložil nabídku, vyhodnocenou jako nejlepší, kterou je PL Beko s.r.o., Olší 20,
391 61 Opařany, IČO: 280 76 826, nabídková cena za dílo činí 1.047.306,49 Kč bez DPH,
1.267.241,00 Kč s 21 % DPH.
Hlasování: 6A/0N/1Z
Žádost o souhlas s nabytím účelově určeného daru (ZŠ Sezimovo Ústí, Švehlova 111, okres
Tábor) (mat. č. 259/2022)
Usnesení č. 264/2022
RM po projednání
I. Schvaluje
v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních
rozpočtů, v platném znění, přijetí účelově určeného finančního daru v celkové výši 171 690 Kč
Základní školou Sezimovo Ústí, Švehlova 111, okres Tábor, IČ: 70938300. Finanční dar od
společnosti WOMEN FOR WOMEN, o. p. s., Vlastislavova 152/4, 140 00 Praha 4, IČ: 24231509
bude použit výhradně k účelu uhrazení stravného ve školní jídelně pro celkem 30 žáků ve školním
roce 2022/2023 (období od 01.09.2022 do 30.6.2023).
Hlasování: 7A/0N/0Z
Žádost o souhlas s nabytím účelově určeného daru (ZŠ Sezimovo Ústí, Švehlova 111, okres
Tábor) (mat. č. 260/2022)
Usnesení č. 265/2022
RM po projednání
I. Schvaluje
v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních
rozpočtů, v platném znění, přijetí účelově určeného daru v celkové výši 1.500 Kč organizací
Základní škola Sezimovo Ústí, Švehlova 111, okres Tábor IČ: 70938300. Finanční dar od pana xx
bude použit na nákup pracovních sešitů a pomůcek pro ukrajinské žáky základní školy.
Hlasování: 7A/0N/0Z
Žádost o poskytnutí finančního příspěvku – ZUŠ Sezimovo Ústí (mat. č. 261/2022)
Usnesení č. 266/2022
RM po projednání
I. Schvaluje
poskytnutí finančního daru bez povinnosti vyúčtování organizaci Základní umělecká škola,
Sezimovo Ústí, Nerudova 648, IČ: 70520232, ve výši 10.000 Kč na úhradu nákladů spojených
s výrobou publikace k 75. výročí založení ZUŠ Sezimovo Ústí a uzavření darovací smlouvy dle
předloženého návrhu.
Hlasování: 7A/0N/0Z
Rozpočtová opatření zastupitelstva města na r. 2022 č. 26–27 (mat. č. 262/2022)
Usnesení č. 267/2022
RM po projednání
I. Předkládá
ZM Sezimovo Ústí ke schválení
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a) rozpočtové opatření ZM č. 26
Název: Poskytnutí investičního transferu PO Mateřská škola Zahrádka Sezimovo Ústí,
Kaplického 1037 na nákup úklidového stroje
tis. Kč
50
-50
0

Kapitálové výdaje
Běžné výdaje
Výdaje celkem
ZMĚNA ROZPOČTOVÉ VĚTY
ORJ
425

Odd.§
3111

POLOŽKA
TEXT
6351 Investiční transfery zřízeným PO

tis. Kč
50

b) rozpočtové opatření ZM č. 27
Název: Přijetí neinvestiční dotace z Dotačního programu na podporu dětí Jihočeského kraje
na výdaje města Sezimovo Ústí v rámci akcí „Vítání občánků“
tis. Kč
Přijaté transfery
Běžné výdaje
Saldo

32
32
0

Hlasování: 7A/0N/0Z
Prodej osobního automobilu JSDH Sezimovo Ústí (mat. č. 263/202)
Usnesení č. 268/2022
RM po projednání
I. Revokuje
usnesení RM č. 86/2022 ze dne 14.03.2022, týkající se likvidace věcí uvedených v zápise Likvidační
komise RM Sezimovo Ústí ze dne 09.03.2022, v části týkající se likvidace osobního automobilu
JSDH Sezimovo Ústí formou prodeje tak, že minimální prodejní cena nově činí 5.000 Kč.
Hlasování: 7A/0N/0Z

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

Ludmila Svatková v. r.
místostarostka města
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