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Usnesení 
ze schůze Rady města Sezimovo Ústí, konané dne 24.05.2021 

 
CENTES – účetní závěrka za r. 2020 a návrh na rozdělení zisku (mat. č. 212/2021) 
Usnesení č. 213/2021 
RM po projednání 
I. Schvaluje 
účetní závěrku společnosti CENTES Sezimovo Ústí, a.s., IČ: 25111183, sídlem Sezimovo Ústí,  
Dr. E. Beneše 21/6, za r. 2020, zprávu o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku 
za r. 2020, včetně zprávy nezávislého auditora. 
II. Schvaluje 
návrh na rozdělení zisku společnosti CENTES Sezimovo Ústí, a.s., IČ: 25111183, sídlem Sezimovo 
Ústí, Dr. E. Beneše 21/6, za r. 2020 po zdanění ve výši 2.449.443,45 Kč předložený statutárním 
ředitelem a správní radou tak, že uvedená částka bude převedena na účet č. 423 – Rekonstrukce, 
modernizace a rozvoj systému centrální dodávky tepla v Sezimově Ústí. 
Hlasování: 6A/0N/0Z 
 
Valná hromada VST dne 24.06.2021 (mat. č. 216/2021) 
Usnesení č. 214/2021 
RM po projednání 
I. Předkládá 
Zastupitelstvu města Sezimovo Ústí k projednání návrh delegovat pí Ludmilu Svatkovou, 
místostarostku města, a Milana Veselého, jako náhradníka, na valnou hromadu společnosti 
Vodárenská společnost Táborsko s.r.o., se sídlem Tábor, Kosova 2894, PSČ 390 02, IČ: 260 69 539, 
která se koná dne 24.06.2021, a návrh, aby delegovanému zástupci města na této valné hromadě 
bylo uloženo hlasovat pro schválení programu valné hromady a dále hlasovat pro návrhy na 
usnesení: 
1. Valná hromada společnosti v souladu s ustanoveními zákona o obchodních korporacích a čl. 8 

odst. 2, písm. c) platné společenské smlouvy společnosti schvaluje jednateli předloženou 
Výroční zprávu společnosti za rok 2020 a řádnou účetní závěrku společnosti za rok 2020, která 
vykázala zisk po zdanění ve výši 52.995.921,32 Kč. 

2. Valná hromada společnosti schvaluje v souladu s ustanoveními zákona o obchodních 
korporacích a čl. 8 odst. 2, písm. c) platné společenské smlouvy společnosti, rozdělení zisku po 
zdanění dosaženého za rok 2020 ve výši 52.995.921,32 Kč tak, že 5% zisku, tedy částka ve výši 
2.649.796,07 Kč bude převedena na účet 421 – zákonný rezervní fond a 95% zisku, tedy částka 
50.346.125,25 Kč bude převedena na účet 428 – nerozdělený zisk z minulých let. 

3. Valná hromada společnosti schvaluje jako auditora pro ověření účetní závěrky ke dni 
31.12.2021 (za hospodářský rok 2021) společnost AUDITORIA s.r.o., IČ 28112920, se sídlem 
České Budějovice, Klavíkova 1828/10, PSČ 370 04 (auditorské oprávnění č. 543). 

4. Základní kapitál společnosti Vodárenská společnost Táborsko s.r.o. se zvyšuje z částky 
329.419.910,00 Kč na částku 800.000.000,00 Kč, tedy se zvyšuje o částku 470.580.090,00 Kč,  
z vlastních zdrojů Společnosti, a to z nerozděleného zisku minulých let k 31.12.2019, 
vykázaného ve schválené a auditorem ověřené řádné účetní závěrce sestavené ke dni 
31.12.2020 ve vlastním kapitálu v rozvaze v položce pasiva (řádek Rozvahy č. 096 a účet 428). 
Vklad společníka Města Tábor poté činí 613.898.316,00 Kč a jeho podíl je 
613898316/800000000, vklad společníka Města Sezimovo Ústí poté činí 76.036.691,00 Kč  
a jeho podíl je 76036691/800000000, vklad společníka Město Planá nad Lužnicí poté činí 
110.064.993,00 Kč a jeho podíl je 110064993/800000000. 
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5. Valná hromada společnosti Vodárenská společnost Táborsko s.r.o. přijímá předloženou změnu 
obsahu společenské smlouvy a schvaluje úplné znění společenské smlouvy v podobě 
předložené jednateli Společnosti. 

6. Valná hromada společnosti Vodárenská společnost Táborsko s.r.o. uděluje souhlas s uzavřením 
zástavní smlouvy mezi Městem Tábor a Českou spořitelnou, a.s. k celému podílu Města Tábor 
ve výši 613898316/800000000, kdy výše vkladu činí 613.898.316,00 Kč, na společnosti 
Vodárenská společnost Táborsko s.r.o. za účelem zajištění pohledávek České spořitelny, a.s.  
z titulu již poskytnutého úvěru (číslo smlouvy 1191/15/LCD ve znění jejích dodatků) Českou 
spořitelnou, a.s. společnosti Vodárenská společnost Táborsko s.r.o. na refinancování Projektu 
Náprava stavu kanalizační soustavy aglomerace Táborsko a dalších investičních akcí na období 
2009–2011. 
Valná hromada společnosti Vodárenská společnost Táborsko s.r.o. uděluje souhlas s uzavřením 
zástavní smlouvy mezi Městem Sezimovo Ústí a Českou spořitelnou, a.s. k celému podílu Města 
Sezimovo Ústí ve výši 76036691/800000000, kdy výše vkladu činí 76.036.691,00 Kč na 
společnosti Vodárenská společnost Táborsko s.r.o. za účelem zajištění pohledávek České 
spořitelny, a.s. z titulu již poskytnutého úvěru (číslo smlouvy 1191/15/LCD ve znění jejích 
dodatků) Českou spořitelnou, a.s. společnosti Vodárenská společnost Táborsko s.r.o. na 
refinancování Projektu Náprava stavu kanalizační soustavy aglomerace Táborsko a dalších 
investičních akcí na období 2009–2011. 
Valná hromada společnosti Vodárenská společnost Táborsko s.r.o. uděluje souhlas s uzavřením 
zástavní smlouvy mezi Městem Planá nad Lužnicí a Českou spořitelnou, a.s. k celému podíl 
Města Planá nad Lužnicí ve výši 110064993/800000000, kdy výše vkladu činí 110.064.993,00 Kč 
na společnosti Vodárenská společnost Táborsko s.r.o. za účelem zajištění pohledávek České 
spořitelny, a.s. z titulu již poskytnutého úvěru (číslo smlouvy 1191/15/LCD ve znění jejích 
dodatků) Českou spořitelnou, a.s. společnosti Vodárenská společnost Táborsko s.r.o. na 
refinancování Projektu Náprava stavu kanalizační soustavy aglomerace Táborsko a dalších 
investičních akcí na období 2009–2011. 

II. Předkládá 
Zastupitelstvu města Sezimovo Ústí k projednání návrh na vzatí na vědomí Vzdání se zástavního 
práva k podílu ve společnosti dle smlouvy č. ZO5/1191/15/LCD a zároveň uzavření Smlouvy  
o zastavení podílu ve společnosti s ručením omezeným č. ZO8/1191/15/LCD dle předložených 
návrhů. 
Hlasování: 6A/0N/0Z 
 
VST – zápůjčka (mat. č. 218/2021) 
Usnesení č. 215/2021 
RM po projednání 
I. Předkládá 
Zastupitelstvu města Sezimovo Ústí k projednání návrh na uzavření smlouvy o peněžité zápůjčce 
společnosti Vodárenská společnost Táborsko s.r.o., se sídlem Tábor, Kosova 2894, PSČ 390 02,  
IČ: 260 69 539, a to ve výši 20.000.000,00 Kč s termínem vrácení do 31.12.2023, a to na částečné 
pokrytí významných a finančně náročných vodohospodářských investičních akcí, plánovaných ve 
městě Sezimovo Ústí.  
Hlasování: 6A/0N/0Z 
 
Vypořádání příplatků za vedení ředitelům ZŠ a MŠ (mat. č. 211/2021) 
Usnesení č. 216/2021 
RM po projednání 
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I. Schvaluje 
postup města při vypořádání příplatků za vedení a dalších požadavků ředitelů/ředitelek základních 
a mateřských škol Mgr. Petra Peroutky, Mgr. Zdeňky Helmové, Mgr. Jany Šindelářové, Mgr. Kamily 
Gatialové a Bc. Gabriely Ťoupalíkové dle důvodové zprávy. 
Hlasování: 6A/0N/0Z 
 
Jmenování členů školských rad za zřizovatele (mat. č. 224/2021) 
Usnesení č. 217/2021 
RM po projednání 
I. Odvolává  
ke dni 24.05.2021 členy školských rad za zřizovatele ve složení: 

- Základní škola a mateřská škola Sezimovo Ústí, 9. května 489, okres Tábor 
- Mgr. Ing. Martin Doležal, Ing. Miroslava Svitáková, Ing. Helena Krejčí 

-  Základní škola Sezimovo Ústí, Školní náměstí 628, okres Tábor 
- Mgr. Ing. Martin Doležal, Ing. Miroslava Svitáková, Ing. Helena Krejčí 

- Základní škola Sezimovo Ústí, Švehlova 111, okres Tábor 
- Mgr. Ing. Martin Doležal, Ing. Miroslava Svitáková 

II. Jmenuje 
ke dni 25.05.2021 členy školských rad za zřizovatele ve složení: 

- Základní škola a mateřská škola Sezimovo Ústí, 9. května 489, okres Tábor 
- Mgr. Ing. Martin Doležal, Ing. Miroslava Svitáková, Ing. Eva Nerudová 

-  Základní škola Sezimovo Ústí, Školní náměstí 628, okres Tábor 
- Mgr. Ing. Martin Doležal, Ing. Miroslava Svitáková, Ing. Jana Aujezdecká 

- Základní škola Sezimovo Ústí, Švehlova 111, okres Tábor 
- Mgr. Ing. Martin Doležal, Ing. Miroslava Svitáková 

Hlasování: 6A/0N/0Z 
 
Převod/pronájem pozemku parc. č. 834/19 (mat. č. 205/2021) 
Usnesení č. 218/2021 
RM po projednání 
I. Schvaluje 
převod pozemku parc. č. 834/19, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: silnice, o výměře 
337 m2, zapsaném na listu vlastnictví č. 2813, v obci a k. ú. Sezimovo Ústí, z podílového 
spoluvlastnictví xx, trvalý pobyt xxxx, a xx, trvalý pobyt xxxx, do vlastnictví města Sezimovo Ústí za 
kupní cenu ve výši 84.250,00 Kč s tím, že správní poplatek za podání návrhu na vklad vlastnického 
práva do katastru nemovitostí uhradí město Sezimovo Ústí, a zároveň předkládá Zastupitelstvu 
města Sezimovo Ústí ke schválení. 
Hlasování: 6A/0N/0Z 
 
Pronájem části pozemku č. parc. 217/135 (mat. č. 215/2021) 
Usnesení č. 219/2021 
RM po projednání 
I. Schvaluje  
pronájem části pozemku č. parc. 217/135 – orná půda, obec a k. ú. Sezimovo Ústí, o výměře  
cca 120 m2, panu 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.  
Hlasování: 6A/0N/0Z 
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Hvězdárna – přístavba objektu (mat. č. 217/2021) 
Usnesení č. 220/2021 
RM po projednání 
I. Bere na vědomí 
informaci o přípravě projektu přístavby budovy č.p. 1382 na pozemku parc. č. 1104 k.ú. Sezimovo 
Ústí dle předloženého návrhu a za tím účelem souhlasí se zahájením projektových prací, které 
bude zajišťovat město Sezimovo Ústí, a předkládá uvedenou informaci o projektu na vědomí ZM. 
II. Schvaluje 
výběr projektanta pro vypracování projektové dokumentace pro stavbu: „Přístavba budovy 
Hvězdárny Františka Pešty, Sezimovo Ústí“, kterým bude společnost TA3 Projekt s.r.o.,  
IČ: 08802874, sídlem Vaníčkova 167/11, 391 01 Sezimovo Ústí, dle důvodové zprávy.  
Hlasování: 6A/0N/0Z 
 
Zřízení služebnosti inženýrské sítě a souhlas se stavbou – optické vedení (mat. č. 219/2021) 
Usnesení č. 221/2021 
RM po projednání 
I. Schvaluje  
zřízení služebnosti spočívající v umístění inženýrské sítě – optický kabel v délce cca 216 m 
v pozemcích č. parc. 830/5 – ostatní plocha, zeleň, č. parc. 842 – ostatní plocha, ostatní 
komunikace, č. parc. 966 – ostatní plocha, ostatní komunikace, č. parc. 195/77 – ostatní plocha, 
ostatní komunikace, č. parc. 195/67 – ostatní plocha, ostatní komunikace, č. parc. 195/76 – ostatní 
plocha, ostatní komunikace a č. parc. 969 – ostatní plocha, zeleň,  vše obec a k.ú. Sezimovo Ústí, 
jako služebnost osobní, ve prospěch společnosti Telco Pro Services, a.s.,  IČ: 29148278, se sídlem 
Duhová 1531/3, 140 00 Praha 4, na dobu neurčitou a úplatně, za cenu 100  Kč/bm optického 
vedení + 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 „SEK Sezimovo Ústí NAKIT“ na pozemcích č. parc. 830/5 – ostatní plocha, 
zeleň, č. parc. 842 – ostatní plocha, ostatní komunikace, č. parc. 966 – ostatní plocha, ostatní 
komunikace, č. parc. 195/77 – ostatní plocha, ostatní komunikace, č. parc. 195/67 – ostatní plocha, 
ostatní komunikace, č. parc. 195/76 – ostatní plocha, ostatní komunikace a č. parc. 969 – ostatní 
plocha, zeleň,  vše obec a k.ú. Sezimovo Ústí, na kterých má být stavba realizována, a jejichž 
vlastníkem je město Sezimovo Ústí. 
Hlasování: 6A/0N/0Z 
 
Zápis č. 4/2021 z Bytové komise RM Sezimovo Ústí, konané dne 19.05.2021 (mat. č. 214/2021) 
Usnesení č. 222/2021 
RM po projednání 
I. Bere na vědomí 
zápis č. 4/2021 z Bytové komise RM Sezimovo Ústí, konané dne 19.05.2021. 
II. Souhlasí 
s uzavřením nájemní smlouvy na byt č. 613/02, o velikosti 2+1, s xx, trvale bytem xxxx. 
III. Souhlasí 
s uzavřením nájemní smlouvy na byt č. 627/02, o velikosti 2+1, s xx, trvale bytem xxxx. 
IV. Souhlasí 
s uzavřením nájemní smlouvy na byt č. 1111/12, o velikosti 1+0, s  xx, trvale bytem xxxx. 
V. Souhlasí 
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s uzavřením nájemní smlouvy na byt č. 1111/50, o velikosti 1+0, s xx, trvale bytem xxxx. 
VI. Souhlasí 
s uzavřením nájemních smluv na podpořené pečovatelské byty v Domě s pečovatelskou službou, 
ul. K Hájence 1500 (dále DPS), o velikosti 1+kk se žadateli dle přiloženého pořadníku, který byl 
sestaven dle Pravidel pro výběr nájemců bytů v DPS a pro uzavírání nájemních smluv.  
Hlasování: 6A/0N/0Z 
 
Výběrové řízení na pronájem NP – Husovo náměstí čp. 75 – výkladní skříň č. 2 (mat. č. 179/2021) 
Usnesení č. 223/2021 
RM po projednání 
I. Schvaluje 
vyhlášení výběrového řízení pro vyhledání nejvhodnějšího nájemce nebytového prostoru Husovo 
náměstí – výkladní skříň č. 2, Sezimovo Ústí, která bude pronajata zájemci, jenž formou obálkové 
metody podá nejvyšší nabídku základního ročního nájemného. Minimální výše základního ročního 
nájemného bude činit 500 Kč. V případě, že nebude v daný termín žádný zájemce, bude se 
výběrové řízení opakovat za stejných podmínek. 
Hlasování: 6A/0N/0Z 
 
Výběrové řízení na pronájem NP – nám. Tomáše Bati čp. 664 – výkladní skříň č. 5 (mat. č. 
197/2021) 
Usnesení č. 224/2021 
RM po projednání 
I. Schvaluje 
vyhlášení výběrového řízení pro vyhledání nejvhodnějšího nájemce nebytového prostoru  
nám. Tomáše Bati čp. 664 – výkladní skříň č. 5, Sezimovo Ústí, která bude pronajata zájemci, jenž 
formou obálkové metody podá nejvyšší nabídku základního ročního nájemného. Minimální výše 
základního ročního nájemného bude činit 1.000 Kč. V případě, že nebude v daný termín žádný 
zájemce, bude se výběrové řízení opakovat za stejných podmínek. 
Hlasování: 6A/0N/0Z 
 
Rozpočtová opatření rady města na r. 2021 č. 11–14 (mat. č. 220/2021) 
Usnesení č. 225/2021 
RM po projednání 
I. Schvaluje 
a) rozpočtové opatření RM č. 11 
Název: Přijetí neinvestiční dotace na odměny zaměstnanců sociálních služeb v souvislosti 
s výkonem povolání v období epidemie koronaviru. 

ORJ Odd.§ POLOŽKA UZ TEXT  Kč 

300   4116 13 351 Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR 323 156 

100 4351 5011 13 351 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 162 305 

100 4351 5031 13 351 
Povinné pojistné na soc. zabezpečení a 
příspěvek na státní politiku zaměstnanosti 

40 252 

100 4351 5032 13 351 
Povinné pojistné na veřejné zdravotní 
pojištění 

14 607 

100 4356 5011 13 351 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 52 451 
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100 4356 5031 13 351 
Povinné pojistné na soc. zabezpečení a 
příspěvek na státní politiku zaměstnanosti 

13 008 

100 4356 5032 13 351 
Povinné pojistné na veřejné zdravotní 
pojištění 

4 721 

100 6171 5011 13 351 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 26 765 

100 6171 5031 13 351 
Povinné pojistné na soc. zabezpečení a 
příspěvek na státní politiku zaměstnanosti 

6 638 

100 6171 5032 13 351 
Povinné pojistné na veřejné zdravotní 
pojištění 

2 409 

        Saldo 0 

 

b) rozpočtové opatření RM č. 12  

Název: Přijetí neinvestiční dotace na zajištění projektu „Kozí hrádek, parc. č. 303/5, k.ú. Sezimovo 

Ústí, národní kulturní památka prohlášená nařízením vlády č. 171/1998 Sb. ze dne 3. června 1998 

– lokální oprava zdiva hradu I., II. a III. etapa, vyjma položek Díl: VN položkových rozpočtů ze dne 
08.01.2021“  a její poukázání konečnému příjemci Městskému středisku kultury a sportu.   

 ORJ  O§  POL  UZ  Text          tis. Kč  

300    4122  457  Neinvestiční přijaté transfery od krajů   200,0  

450  3322  5336  457  Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým 

organizacím  

200,0  

        SALDO  0,0  

 
c) rozpočtové opatření RM č. 13  

Název: Přijetí neinvestiční dotace na zajištění projektu „Úprava expozice v galerii Spektrum“ a její 

poukázání konečnému příjemci Městskému středisku kultury a sportu.   

 ORJ  O§  POL  UZ  Text          tis. Kč  

300    4122  429  Neinvestiční přijaté transfery od krajů   30,0  

450  3319  5336  429  Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým 

organizacím  

30,0  

        SALDO  0,0  

 

d) rozpočtové opatření RM č. 14  

Název: Přijetí neinvestiční dotace na zajištění projektu „Přehlídka folklorních souborů jihočeského 

kraje“ a její poukázání konečnému příjemci Městskému středisku kultury a sportu.  

 ORJ  O§  POL  UZ  Text          tis. Kč  

300    4122  428  Neinvestiční přijaté transfery od krajů   10,0  

450  3319  5336  428  Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým 

organizacím  

10,0  

        SALDO  0,0  

Hlasování: 6A/0N/0Z 
 
Rozpočtová opatření zastupitelstva města na r. 2021 č. 14–15 (mat. č. 221/2021) 
Usnesení č. 226/2021 
RM po projednání 
I. Předkládá  
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ZM Sezimovo Ústí ke schválení 
a) rozpočtové opatření ZM č. 14 
Název: Navýšení provozního příspěvku PO Správa města Sezimovo Ústí jako příspěvku na připojení 
elektrické požární signalizace na pult centrální ochrany pomocí zařízení dálkového přenosu a na 
vyhotovení dokumentace pro zdolávání požáru, operativní kartu a úpravu evakuačních plánů (vše 
v souvislosti se zprovozněním 2. části DPS) 
    

ZMĚNA ZÁVAZNÝCH UKAZATELŮ – ROZPOČTOVÁ VĚTA 
ORJ Odd.§ POLOŽKA TEXT  tis. Kč 

460 4351 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným PO 59 

 
b) rozpočtové opatření ZM č. 15 
Název: Poskytnutí zápůjčky společnosti Vodárenská společnost Táborsko s.r.o. za účelem 
částečného pokrytí významných a finančně náročných vodohospodářských investičních akcí 
plánovaných ve městě Sezimovo Ústí. 

                                                       tis. Kč 
Kapitálové výdaje 20 000 

Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech 20 000 

 
NOVÝ INVESTIČNÍ VÝDAJ – ROZPOČTOVÁ VĚTA 
ORJ Odd.§ POLOŽKA TEXT  tis. Kč 

300 2321 6413 

Investiční půjčené prostředky nefinančním 

podnikatelským subjektům – PO 20 000 

Hlasování: 6A/0N/0Z 
 
Základní informace o hospodaření města Sezimovo Ústí za období leden–duben r. 2021 (mat. č. 
222/2021) 
Usnesení č. 227/2021 
RM po projednání 
I.  Předkládá 
ZM na vědomí základní informace o hospodaření města Sezimovo Ústí za období leden–duben  
r. 2021 
Hlasování: 6A/0N/0Z 
 
Změna rozpisu rozpočtu č. 3–4/2021 (mat. č. 223/2021) 
Usnesení č. 228/2021 
RM po projednání 
I. Schvaluje 
a) Změnu rozpisu rozpočtu č. 3 
Název: Výplata odměn za r. 2020 členům komisí v r. 2021 

 

ORJ Odd.§ POLOŽKA TEXT tis. Kč 

300 3745 5492 Dary obyvatelstvu 1,8 

300 4319 5492 Dary obyvatelstvu 1,8 

300 6171 5492 Dary obyvatelstvu 11,8 

700 6409 5901 Nespecifikované rezervy -15,4 

      Běžné výdaje 0,0 
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b) Změnu rozpisu rozpočtu č. 4 
Název: Rozpis části neinvestičních transferů spolkům a nepodnikajícím FO 
 

ORJ Odd.§ POLOŽKA TEXT tis. Kč 

300 3419 5222 Neinvestiční transfery spolkům 223,0 

300 3421 5222 Neinvestiční transfery spolkům 40,0 

300 3316 5493 Účelové neinvestiční transfery FO 9,0 

300 3419 5493 Účelové neinvestiční transfery FO 12,0 

300 6409 5222 Neinvestiční transfery spolkům -284,0 

      Běžné výdaje  0,0 

Hlasování: 6A/0N/0Z 
 
Žádost o snížení ceny pronájmu prostor Letního kina – Táborský festival vína z.s. (mat. č. 
206/2021) 
Usnesení č. 229/2021 
RM po projednání 
I. Schvaluje 
snížení ceny pronájmu prostor Letního kina spolku Táborský festival vína z.s., IČ: 22888136, sídlo: 
nám. F. Křižíka 1878/13, 390 01 Tábor, ve dnech 01.07.–03.07.2021, za sníženou částku  
15.000 Kč/den, tj. 45.000 Kč za celou dobu trvání pronájmu, za účelem konání divadelních 
představení, a to na základě žádosti Tomáše Kotrby, jednatele spolku ze dne 10.05.2021.  
Hlasování: 6A/0N/0Z 
 
Žádost o snížení ceny pronájmu prostor Letního kina – CODA z.s. (mat. č. 213/2021) 
Usnesení č. 230/2021 
RM po projednání 
I. Schvaluje 
snížení ceny pronájmu prostor Letního kina spolku CODA z.s., IČ: 265 63 860, sídlo: Světlogorská 
2771/3, 39005 Tábor, dne 26.06.2021, za sníženou částku 10.000 Kč, za účelem konání tanečního 
vystoupení, a to na základě žádosti Markéty Švecové, jednatelky spolku ze dne 17.05.2021.  
Hlasování: 6A/0N/0Z 
 
Žádost o bezúplatné zapůjčení části NKP Kozí hrádek dne 6. července 2021 (mat. č. 207/2021) 
Usnesení č. 231/2021 
RM po projednání 
I. Schvaluje 
krátkodobou výpůjčku části NKP Kozí hrádek Sboru Církve bratrské v Táboře, IČ: 26520320, 
Bechyňská 1636/2, 390 01 Tábor, dne 06.07.2021 v době od 9:00 do 13:00 za účelem konání 
tradičního Ekumenického setkání na Kozím hrádku u příležitosti 606. výročí upálení mistra Jana 
Husa, a to na základě žádosti Ing. Milana Leta, správce sboru, ze dne 12.05.2021 s tím, že 
podmínkou výpůjčky je zachování přístupu NKP Kozí hrádek pro veřejnost po celou dobu výpůjčky. 
Hlasování: 6A/0N/0Z 
 
MSKS p. o. – převod finančních prostředků z rezervního fondu do fondu investic (mat. č. 
208/2021) 
Usnesení č. 232/2021 
RM po projednání 
I. Schvaluje  
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převod finančních prostředků z rezervního fondu do fondu investic p.o. Městské středisko kultury 
a sportu, Tomáše Bati 701, 391 02 Sezimovo Ústí, IČ:71195424, ve výši 50.000 Kč. 
Hlasování: 6A/0N/0Z 
 
Žádost o snížení platby bezdůvodného obohacení (Cícha) (mat. č. 210/2021) 
Usnesení č. 233/2021 
RM po projednání 
I. Bere na vědomí 
žádost Ing. Petra Cíchy ze dne 13.05.2021 o snížení platby bezdůvodného obohacení.  
II.  Neschvaluje  
se snížením platby bezdůvodného obohacení dle žádosti Ing. Petra Cíchy ze dne 13.05.2021. 
Hlasování: 6A/0N/0Z 
 
Program zlepšování kvality ovzduší MŽP (mat. č. 204/2021) 
Usnesení č. 234/2021 
RM po projednání 
I. Bere na vědomí 
informaci o Programu zlepšování kvality ovzduší zóna Jihozápad – CZ03: Aktualizace 2020, vydaný 
dne 27.01.2021 ve Věstníku MŽP. 
II. Ukládá 
starostovi města prověřit možnosti zapojení se města Sezimovo Ústí do opatření Programu 
zlepšování kvality ovzduší zóna Jihozápad – CZ03: Aktualizace 2020, vydaný dne 27.01.2021  
ve Věstníku MŽP a výsledek předložit k projednání RM. 
Hlasování: 6A/0N/0Z 
 
Projekt sadovnických úprav parku v ul. B. Němcové (mat. č. 209/2021) 
Usnesení č. 235/2021 
RM po projednání 
I. Bere na vědomí 
projekt sadovnických úprav parku v ul. B. Němcové; 
II. Souhlasí 
s realizací projektu v podzimním výsadbovém období. 
Hlasování: 6A/0N/0Z 
 
Příprava 15. veřejného zasedání ZM Sezimovo Ústí 
Usnesení č. 236/2021 
RM po projednání 
I. Doporučuje 
ZM Sezimovo Ústí tento program jeho zasedání: 
1. Zahájení, volba návrhové komise 
2. Zpráva o kontrole plnění usnesení ze 14. veřejného zasedání ZM Sezimovo Ústí ze dne  

14.04.2021 
3. Valná hromada VST dne 24.06.2021  
4. VST – zápůjčka  
5. Hvězdárna – přístavba objektu 
6. Prodej pozemků – volejbalové hřiště 
7. Převod pozemku parc. č. 834/19  
8. FV ZM  
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9. Závěrečný účet a účetní závěrka města Sezimovo Ústí za r. 2020  
10. RO ZM č. 13–15 
11. Základní informace o hospodaření města Sezimovo Ústí za období leden–duben r. 2021 (mat. 

č. 31/2021) 
12. Dotazy občanů  
13. Závěr 
II. Navrhuje 
návrhovou komisi ve složení p. Josef Králík, Ing. Karel Chotovinský, p. Ladislav Šebek. 
Hlasování: 6A/0N/0Z 
 
 
 
 
Mgr. Ing. Martin Doležal, v. r.                                                                             Ludmila Svatková, v. r.  
           starosta města         místostarostka města 
                


