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Usnesení  
ze schůze Rady města Sezimovo Ústí, konané dne 31.08.2020 

 
Žádost o poskytnutí finančního příspěvku – Eva Pláničková (mat. č. 266/2020) 
Usnesení č. 280/2020 
RM po projednání 
I. Schvaluje  
Poskytnutí finančního daru paní Evě Pláničkové na úhradu nákladů spojených s organizací 5. ročníku 
krosového běžeckého závodu ve výši 2.000 Kč, bez povinnosti vyúčtování, a uzavření darovací smlouvy, dle 
předloženého návrhu.  
Hlasování 5A/0N/0Z 
 
TJ Spartak MAS – „Připojení horkovodu do sportovní haly“ – úprava projektu (mat. č. 267/2020) 
Usnesení č. 281/2020 
RM po projednání 
I. Bere na vědomí  
informaci TJ Spartak MAS Sezimovo Ústí, z. s., Na Házené 696, 391 02 Sezimovo Ústí, IČ: 00512419, o změně 
projektu: „Připojení horkovodu do sportovní haly ve sportovním areálu Sezimovo Ústí“ nájemcem  
TJ Spartak MAS Sezimovo Ústí, z. s., Na Házené 696, 391 02 Sezimovo Ústí, IČ: 00512419, dle přílohy.  
Hlasování 5A/0N/0Z 
 
Komunitní plán sociálních služeb ORP Tábor 2020–2022 (mat. č. 268/2020) 
Usnesení č. 282/2020 
RM po projednání 
I. Předkládá  
ZM ke schválení střednědobý komunitní plán sociálních služeb ORP Tábor pro roky 2020-2022. 
Hlasování 5A/0N/0Z 
 
Prodej bytové jednotky č. 493/27, ul. Lipová (mat. č. 269/2020) 
Usnesení č. 283/2020 
RM po projednání 
I. Schvaluje 
záměr prodeje bytu č. 493/27, o velikosti 2+1, s podlahovou plochou 84,32 m2, umístěného  
ve  4. nadzemním podlaží domu č. p. 493, který se nachází v ulici Lipová, na pozemku parc. č. st. 617 – 
zastavěná plocha a nádvoří, včetně spoluvlastnického podílu ve výši 839/10000 vážícímu se k této bytové 
jednotce na budově č. p. 493 a k pozemku parc. č. st. 617, jak je uvedeno na LV č. 4159 a č. 4158, v obci  
a k. ú. Sezimovo Ústí, za kupní cenu ve výši 726.893 Kč, a předkládá Zastupitelstvu města Sezimovo Ústí 
ke schválení. 
Hlasování 5A/0N/0Z 
 
Smlouva o umístění zařízení – anténa inet4 s.r.o. (mat. č. 270/2020) 
Usnesení č. 284/2020 
RM po projednání 
I. Schvaluje  
uzavření smlouvy o umístění zařízení na příjem signálu na domě č.p. 75, Husovo nám., 391 01 Sezimovo 
Ústí, ve prospěch firmy inet4 s.r.o., IČ: 26089327, sídlem Ant. Barcala 1446/26a, 370 05 České Budějovice, 
dle přílohy. 
Hlasování 5A/0N/0Z 
 
Zřízení služebnosti inženýrské sítě a souhlas se stavbou – kabel NN, ul. B. Němcové (mat. č. 271/2020) 
Usnesení č. 285/2020 
RM po projednání 
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I. Bere na vědomí 
žádost vlastníků pozemků č. parc. st 889 a 707/5 sousedících s pozemkem č. parc. 703/1 – ostatní plocha, 
ostatní komunikace, obec a k.ú. Sezimovo Ústí, o revokaci usnesení Rady města Sezimovo Ústí č. 259/2020 
ze dne 20.07.2020, ve věci umístění přípojkové skříně SS 200 tak, aby tato byla umístěna na pozemek ve 
vlastnictví města Sezimovo Ústí č. parc. 703/1.  
II. Revokuje 
usnesení Rady města Sezimovo Ústí č. 259/2020 ze dne 20.07.2020 a usnesení Rady města Sezimovo Ústí  
č. 242/2020 ze dne 29.06.2020. 
III. Schvaluje  
zřízení služebnosti spočívající v umístění inženýrské sítě – kabel NN v délce cca 332 m v pozemcích č.  parc. 
703/1 – ostatní plocha, ostatní komunikace, č.  parc. 713/5 – zahrada, č.  parc. 819/1 – ostatní plocha, 
silnice, č.  parc. 822/1 – ostatní plocha, ostatní komunikace a č.  parc. 963/1 – ostatní plocha, ostatní 
komunikace, vše obec a k.ú. Sezimovo Ústí, přípojkové skříně SS 100 na pozemku č. parc. 713/5 – zahrada a 
přípojkové skříně SS 200 na pozemku č. parc. 703/1 – ostatní plocha, ostatní komunikace, obec a k.ú. 
Sezimovo Ústí, jako služebnost osobní, ve prospěch společnosti E.ON Distribuce, a.s., IČ: 28085400, se 
sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice, na dobu neurčitou a úplatně, za cenu 100  Kč/bm 
vedení + 21% DPH a 500 Kč za 1 ks přípojkové skříně + 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.  
IV. Souhlasí 
se stavbou pod názvem „Sezimovo Ústí: ul. B. Němcové obnova k.NN“ na pozemcích č.  parc. 703/1 – 
ostatní plocha, ostatní komunikace, č.  parc. 713/5 – zahrada, č.  parc. 819/1 – ostatní plocha, silnice,  
č.  parc. 822/1 – ostatní plocha, ostatní komunikace a č.  parc. 963/1 – ostatní plocha, ostatní komunikace, 
vše obec a k.ú. Sezimovo Ústí, na kterých má být stavba realizována, a jejichž vlastníkem je město Sezimovo 
Ústí. 
Hlasování 5A/0N/0Z 
 
MAS Krajina srdce – nabídka členství (mat. č. 272/2020) 
Usnesení č. 286/2020 
RM po projednání 
I. Předkládá  
ZM ke schválení vstup města Sezimovo Ústí do MAS Krajina srdce, z.s., sídlem Tábor, Vančurova 1946/3,  
IČ: 26663503 s tím, že RM vstup města Sezimovo Ústí do MAS Krajina srdce, z.s. nedoporučuje. 
Hlasování 5A/0N/0Z 
 
Výběrové řízení na byt č. 602/19, ulice Lipová, Sezimovo Ústí (mat. č. 273/2020) 
Usnesení č. 287/2020 
RM po projednání 
I. Schvaluje  
vyhlášení výběrového řízení pro vyhledání nejvhodnějšího nájemce bytu č. 602/19, ulice Lipová č. p. 602, 
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 1.689 Kč. Délka platebního období je stanovena na 3 měsíce. 
Hlasování 5A/0N/0Z 
 
Bezúplatný převod a prodej turistické nálepky „Husitská města – Sezimovo Ústí“ p. o. MSKS (mat. č. 
274/2020) 
Usnesení č. 288/2020 
RM po projednání 
I. Schvaluje  
bezúplatný převod 248 ks nálepky „Husitská města – Sezimovo Ústí“, vydané Společenstvím měst 
s husitskou minulostí a tradicí, na příspěvkovou organizaci Městské středisko kultury a sportu, nám. T. Bati 
701, 391 02 Sezimovo Ústí, a to na základě smlouvy o bezúplatném převodu zásob a následný prodej 
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nálepky v informačním centru v Sezimově Ústí za cenu 15 Kč/kus.  
Hlasování 5A/0N/0Z 
 
Strážce času – oprava (mat. č. 275/2020) 
Usnesení č. 289/2020 
RM po projednání 
I. Souhlasí 
s provedením opravy plastiky Strážce času na nám. T. Bati dle předloženého materiálu. 
Hlasování 5A/0N/0Z 
 
Závěrečná zpráva opatrovníka za rok 2020 k č. j. 30 P 21/2019 (mat. č. 276/2020) 
Usnesení č. 290/2020 
RM po projednání 
I. Bere na vědomí 
Závěrečnou zprávu veřejného opatrovníka – města Sezimovo Ústí – za období 01.01.2020 – 11.07.2020,  
ve smyslu ust. § 485 odst. 3 zák. č. 89/2012 Sb, Občanský zákoník, v platném znění, adresovanou Okresnímu 
soudu v Táboře k č. j. 30 P 21/2019. 
Hlasování 5A/0N/0Z 
 
Zápis č. 4 ze schůze Komise MH a dopravy RM Sezimovo Ústí, konané dne 26.08.2020 (mat. č. 277/2020) 
Usnesení č. 291/2020 
RM po projednání 
I. Bere na vědomí 
zápis č. 4 ze schůze Komise MH a dopravy RM Sezimovo Ústí, konané dne 26.08.2020, s tím, že u bodu  
8 zápisu RM souhlasí s trvalým vyznačením parkovacího místa pro osoby ZTP v blízkosti areálu letního kina. 
Hlasování 5A/0N/0Z 
 
Rozpočtová opatření rady města na r. 2020 č. 14 (mat. č. 278/2020) 
Usnesení č. 292/2020 
RM po projednání 
I. Schvaluje 
 rozpočtové opatření RM č. 14 

Název: Přijetí jednorázového nenávratného příspěvku ve výši 1 250 Kč na jednoho obyvatele města 

Sezimovo Ústí dle zákona č. 159/2020 Sb. (kompenzační bonus v souvislosti s krizovými opatřeními 

spojenými s výskytem koronaviru). 

         Kč 

Přijaté transfery     9 026 250,0 

Běžné výdaje    9 026 250,0 

Saldo 0,0 

 

ZMĚNA ROZPOČTOVÉ VĚTY 

ORJ  O§  POL  UZ Text          Kč  

300    4111  98024 Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné 

pokladní správy SR   

9 026 250,0  

Hlasování 5A/0N/0Z 
 
JSDH – obměna zásahových kompletů – navýšení nákladů (mat. č. 279/2020) 
Usnesení č. 293/2020 
RM po projednání 
I. Revokuje  
usnesení Rady města Sezimovo Ústí č. 106/2020 ze dne 16. 3. 2020 v písm. b), 
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II. Schvaluje 
zajištění předfinancování a spolufinancování projektu: „Obměna zásahových kompletů s prošlou životností“ 
tak, že celkové náklady projektu budou v maximální výši 67.285 Kč vč. DPH. 
Hlasování 5A/0N/0Z 
 
Povolení výjimky – posunutí doby nočního klidu do 24 hod. (mat. č. 280/2020) 
Usnesení č. 294/2020 
RM po projednání 
I. Bere na vědomí  
žádost pořadatele akce Souknofest, o povolení hudební produkce a hostinské činnosti ve venkovních 
prostorách chatové osady Soukeník do 24 hodin dne 12.09.2020, a konstatuje, že rozhodnutí v dané věci 
není v kompetenci RM.  
Hlasování 5A/0N/0Z 
 
Změna rozpisu rozpočtu č. 29–30/2020 (mat. č. 281/2020) 
Usnesení č. 295/2020 
RM po projednání 
I. Schvaluje 
a) změnu rozpisu rozpočtu č. 29 
Název: Oprava sochy Strážce času 
 

ORJ Odd§ POL TEXT tis. Kč 

670 3639 5171 Opravy a udržování 150,0 

700 6409 5901 Nespecifikované rezervy -150,0 

   Běžné výdaje 0,0 

 
b) změnu rozpisu rozpočtu č. 30 
Název: Oprava střechy poškozené deštěm (pojistná událost) 
 

ORJ Odd§ POL TEXT tis. Kč 

651 3117 5171 Opravy a udržování 34,0 

700 6409 5901 Nespecifikované rezervy -34,0 

   Běžné výdaje 0,0 

Hlasování 5A/0N/0Z 
 
Schůze skončila v 18:00 hodin. 
 
Zapsal: Mgr. Ing. Martin Doležal, starosta města 
 
Příští schůze Rady města Sezimovo Ústí se koná dne 21.09.2020 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  


