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Usnesení 
ze schůze Rady města Sezimovo Ústí, konané dne 07.06.2021 

 
Majetkové vypořádání – Nechyba (mat. č. 228/2021) 
Usnesení č. 241/2021 
RM po projednání 
I. Předkládá  
ZM ke schválení uzavření 
a)  směnné smlouvy mezi městem Sezimovo Ústí a společností 1. Českomoravský strojírenský 

klastr s.r.o., se sídlem Nad Mýtem 1081, 391 01 Sezimovo Ústí, IČ: 29320356, jejímž 
předmětem je směna částí pozemků parc.č. 964/69 a parc.č. 964/118 o celkové výměře  
797 m2 v obci a k.ú. Sezimovo Ústí, dle geometrického plánu č. 2906-807/2020 potvrzeného 
Katastrálním úřadem pro Jihočeský kraj, katastrální pracoviště Tábor, oddělených a nově 
zaměřených jako parc.č. 964/136 orná půda o výměře 164 m2, parc.č. 964/137 orná půda o 
výměře 41 m2, parc.č. 964/140 orná půda o výměře 34 m2 a parc.č. 964/139 orná půda o 
výměře 558 m2, vše ve vlastnictví města Sezimovo Ústí, za pozemky parc.č. 964/66 orná 
plocha o výměře 216 m2,  parc.č. 964/64 orná plocha o výměře 1.000 m2 a parc.č. 964/124 
orná plocha o výměře 28 m2 vše v obci a k.ú. Sezimovo Ústí, ve vlastnictví 1. Českomoravský 
strojírenský klastr s.r.o., bez doplatku, dle přílohy; 

b)  smlouvy o právech a povinnostech účastníků této smlouvy pro výstavbu místní komunikace 
v lokalitě „Nechyba“ Sezimovo Ústí a o budoucím převodu komunikace a pozemků mezi 
městem Sezimovo Ústí a společností 1. Českomoravský strojírenský klastr s.r.o., se sídlem Nad 
Mýtem 1081, 391 01 Sezimovo Ústí, IČ: 29320356, jejímž předmětem je závazek společnosti  
1. Českomoravský strojírenský klastr s.r.o., dokončit vlastním nákladem infrastrukturu  
v ul. Chrpová, dle přílohy; 

c)  kupní smlouvy a dohody o vzájemném vypořádání práv a povinností plynoucích ze Smlouvy 
o právech a povinnostech účastníků této smlouvy pro výstavbu místní komunikace v lokalitě 
„Nechyba“, Sezimovo Ústí II., ze dne 18.08.2008, a to mezi městem Sezimovo Ústí, 
společností 1. Českomoravský strojírenský klastr s.r.o., se sídlem Nad Mýtem 1081, 391 01 
Sezimovo Ústí, IČ: 29320356, dle přílohy. 

II. Schvaluje 
uzavření smlouvy o příspěvku na územní studii mezi městem Sezimovo Ústí a společností  
1. Českomoravský strojírenský klastr s.r.o., se sídlem Nad Mýtem 1081, 391 01 Sezimovo Ústí,  
IČ: 29320356, dle přílohy, za podmínky schválení smluv dle bodu I návrhu na usnesení ZM.   
Hlasování: 6A/0N/0Z 
 
Rozpočtová opatření zastupitelstva města na r. 2021 č. 20–23 (mat. č. 236/2021) 
Usnesení č. 242/2021 
RM po projednání 
Předkládá  
ZM Sezimovo Ústí ke schválení 
a) rozpočtové opatření ZM č. 20 
Název: Navýšení neinvestičního příspěvku PO Správa města Sezimovo Ústí z důvodu zvýšených 
nákladů na opravy bytového fondu předávaného novým nájemníkům 

 
ZMĚNA ZÁVAZNÝCH UKAZATELŮ – ROZPOČTOVÁ VĚTA 

ORJ Odd.§ POLOŽKA TEXT  tis. Kč 

460 3612 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným PO 1 000 
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Finanční prostředky podléhají finančnímu vypořádání se zřizovatelem za r. 2021. 
 

b) rozpočtové opatření ZM č. 21 
Název: Navýšení investičních výdajů na realizaci projektu Stavební úpravy ZŠ Švehlova vč. 
technologie – část 1. Přípravná fáze a přejmenování projektu na Rekonstrukce kuchyně 
a vzduchotechniky ZŠ Švehlova 

            tis. Kč 

Kapitálové výdaje 12 700 

Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních 
účtech 
 

  12 700 

 

ZMĚNA ZÁVAZNÝCH UKAZATELŮ – ROZPOČTOVÁ VĚTA 

ORJ Odd.§ POLOŽKA TEXT  tis. Kč 

650 3117 6121 Budovy, haly a stavby; ORG 931 12 700 

 
c) rozpočtové opatření ZM č. 22 
Název: Zařazení nového investičního výdaje do rozpočtu r. 2021 Rekonstrukce ohřevu TV a 
vytápění 3.ZŠ Švehlova, Sezimovo Ústí 

              tis. Kč 

Kapitálové výdaje      990 

Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních 
účtech 
 

990 

 

ZMĚNA ZÁVAZNÝCH UKAZATELŮ – ROZPOČTOVÁ VĚTA 

ORJ Odd.§ POLOŽKA TEXT  tis. Kč 

650 3117 6121 Budovy, haly a stavby; ORG 18 990 

 
d) rozpočtové opatření ZM č. 23 
Název:  Projekt sadovnických úprav parku v ul. B. Němcové 

       tis. Kč 

Kapitálové výdaje 242 

Běžné výdaje -242  

Výdaje celkem 0 

Hlasování: 6A/0N/0Z 
 
Dům s pečovatelskou službou II. etapa – dodatek č. 5 k SoD (mat. č. 239/2021) 
Usnesení č. 243/2021 
RM po projednání 
I. Souhlasí 
s uzavřením dodatku č. 5 ke smlouvě o dílo na realizaci akce: „DŮM S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU 
pro seniory s denním stacionářem, SEZIMOVO ÚSTÍ – II. ETAPA“, uzavřené dne 19.03.2020 se 
společností ACG – Real s.r.o., Velehradská 1735/28, 130 00 Praha 3, Vinohrady, IČ: 27094359, 
jehož předmětem je úprava rozsahu díla (vícepráce a méněpráce) a s tím související navýšení ceny 
díla o 352.858,01 Kč bez DPH z původní ceny 43.257.042,36 Kč bez DPH na cenu 43.609.900,37 Kč 
bez DPH (50.151.385,42 Kč vč. DPH) a předkládá věc k projednání ZM.  
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Hlasování: 6A/0N/0Z 
 
Rekonstrukce komunikací Hromádkova I a Šafaříkova – přijetí dotace (mat. č. 240/2021) 
Usnesení č. 244/2021 
RM po projednání 
I. Předkládá  
ZM k projednání přijetí dotace z výzvy Ministerstva pro místní rozvoj č. 1/2021/117D8220, dotační 
titul 117D8220A Podpora místních komunikací, na realizaci projektu „Obnova komunikací 
Hromádkova a Šafaříkova v Sezimově Ústí“ poř. č. žádosti 119806 ve výši 8.780.227 Kč. 
Hlasování: 6A/0N/0Z 
 
Rekonstrukce kuchyně a vzduchotechniky ZŠ Švehlova – přijetí dotace z MMR (mat. č. 241/2021) 
Starosta města Mgr. Ing. Martin Doležal předložil RM návrh na přijetí dotace z výzvy MMR na  
Usnesení č. 245/2021 
RM po projednání 
I. Předkládá 
ZM ke schválení přijetí dotace z výzvy Ministerstva pro místní rozvoj č. 2/2021/117D8220, dotační 
titul 117D8220E rekonstrukce a přestavba veřejných budov, na realizaci projektu „Rekonstrukce 
kuchyně a vzduchotechniky ZŠ Švehlova“ poř. č. žádosti 122104 ve výši 6.272.957 Kč. 
Hlasování: 6A/0N/0Z 
 
CENTES – Nákup silové elektřiny na r. 2022–2023 (mat. č. 242/2021) 
Usnesení č. 246/2021 
RM po projednání 
I. Bere na vědomí 
informaci o výběru dodavatele elektřiny pro dodávku silové elektrické energie na roky 2022 a 2023 
pro společnosti CENTES Sezimovo Ústí, a.s., IČ: 25111183, sídlem Sezimovo Ústí, Dr. E. Beneše 
21/6. 
II. Schvaluje 
výběr dodavatele elektřiny pro dodávku silové elektrické energie na roky 2022 a 2023 pro 
společnosti CENTES Sezimovo Ústí, a.s., IČ: 25111183, sídlem Sezimovo Ústí, Dr. E. Beneše 21/6, 
kterým je E.ON Česká republika, s.r.o., F. A. Gerstnera 2151/6, 370 01 České Budějovice,  
IČ: 25733591, dle nabídek č. CO: EEJJS-001074496 a č. CO: EEJJS-001074494 dle přílohy. 
Hlasování: 6A/0N/0Z 
 
Prodloužení nájemních smluv bytů uzavřených na dobu určitou, končících dne 30.06.2021 (mat. 
č. 231/2021) 
Usnesení č. 247/2021 
RM po projednání 
I. Schvaluje 
prodloužení nájemní smlouvy na dobu neurčitou za smluvní nájemné u bytů, které se nachází 
v domech ve vlastnictví města Sezimovo Ústí: 
č. bytu 75 / 02  ZJ Sezimovo Ústí 
č. bytu 491 / 08 TL Sezimovo Ústí 
č. bytu 491 / 10 KJ Sezimovo Ústí 
č. bytu 494 / 09 ŠJ Sezimovo Ústí 
č. bytu 613 / 04 ŠJ Sezimovo Ústí 
č. bytu 627 / 13 HP Sezimovo Ústí 
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č. bytu 627 / 32 KT Sezimovo Ústí 
č. bytu 627 / 34        ŠA Sezimovo Ústí 
č. bytu 638 / 16 KŠ Sezimovo Ústí 
č. bytu 1111 / 04 NP Sezimovo Ústí 
č. bytu 1111 / 46 JJ Sezimovo Ústí 
č. bytu 1500 / 2.1 VH Sezimovo Ústí 
č. bytu 1500 / 3.1 GA Sezimovo Ústí 
II. Schvaluje 
prodloužení nájemní smlouvy na dobu určitou do 30.06.2022 za smluvní nájemné u bytů, které se 
nachází v domech ve vlastnictví města Sezimovo Ústí: 
č. bytu 75 / 06 FM Sezimovo Ústí 
č. bytu 75 / 07 ML Sezimovo Ústí 
č. bytu 602 / 15 HE Sezimovo Ústí 
č. bytu 612 / 06 ČK Sezimovo Ústí 
č. bytu 1113 / 28      KB Sezimovo Ústí 
III. Schvaluje 
prodloužení nájemní smlouvy na dobu určitou do 31.12.2021 za smluvní nájemné u bytů, které se 
nacházejí v domech ve vlastnictví města Sezimovo Ústí: 
č. bytu 602 / 04 FA Sezimovo Ústí 
č. bytu 638 / 25 SM Sezimovo Ústí 
č. bytu 1111 / 48 HM Sezimovo Ústí 
IV. Schvaluje 
prodloužení nájemní smlouvy na dobu určitou do 30.09.2021 za smluvní nájemné u bytu, který se 
nachází v domě ve vlastnictví města Sezimovo Ústí: 
č. bytu 494 / 25 LJ  Sezimovo Ústí 
Hlasování: 6A/0N/0Z 
 
Zřízení služebnosti inženýrské sítě a souhlas se stavbou – plyn(mat. č. 233/2021) 
Usnesení č. 248/2021 
RM po projednání 
I. Revokuje 
usnesení Rady města Sezimovo Ústí č. 257/2020 ze dne 20.07.2020  
II. Schvaluje  
zřízení služebnosti spočívající v umístění inženýrské sítě – NTL přípojka v délce 3,50 m v pozemku  
č.  parc. 10/20 – ostatní plocha, ostatní komunikace, obec a k.ú. Sezimovo Ústí, jako služebnost 
osobní ve prospěch společnosti EG.D, a.s., IČ: 28085400, se sídlem Lidická 1873/36, Černá Pole, 
602 00  Brno, na dobu neurčitou, úplatně, za jednorázovou úhradu ve výši 2.000 Kč + 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.  
III. Souhlasí 
se stavbou pod názvem „Příp. NTL Sez. Ústí, Lužnická 886 - RD“ na pozemku č.  parc. 10/20 – 
ostatní plocha, ostatní komunikace, obec a k.ú. Sezimovo Ústí, na kterém byla stavba realizována, 
a jehož vlastníkem je město Sezimovo Ústí. 
Hlasování: 6A/0N/0Z 
 
Snížení nájemného za nájem části pozemku č. parc. 820/2 k.ú. Sezimovo Ústí – E. V. (úprava) 
(mat. č. 171/2021) 
Usnesení č. 249/2021 
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RM po projednání 
I. Schvaluje 
snížení nájemného, na základě žádosti paní E. V., IČ: 71837744, sídlo: Ústrašice 5, 391 11, za nájem 
části pozemku č. parc. 820/2 – ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 60 m2, obec a  
k. ú. Sezimovo Ústí, z důvodu omezení provozu v provozovně na předmětném pozemku 
v souvislosti s mimořádnými opatřeními vlády ČR k ochraně proti šíření onemocnění COVID-19, 
s tím že:  
 (i) nájemné za období od 01.04.2021 do 31.05.2021 se snižuje o 50 %, tj. celkem o 5.500 Kč;   
(ii) nájemné bude sníženo na základě uzavření dohody mezi nájemcem a pronajímatelem. 
Hlasování: 6A/0N/0Z 
 
Žádost o finanční příspěvek na otop v budově kuželny – D. J. (mat. č. 190/2021) 
Usnesení č. 250/2021 
RM po projednání 
I. Schvaluje  
poskytnutí finančního daru panu D. J. jako fyzické osobě podnikající se sídlem: Hromádkova 941, 
391 01 Sezimovo Ústí, IČ: 72117184 na úhradu nákladů vynaložených na otop v sezóně 2020/2021 
v nebytovém prostoru, kuželně v areálu Hilton, budova bez č.p./č.e. stojící na stavební parcele  
č. parc. st. 1105 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 1315 m2, vše v obci a k. ú. Sezimovo Ústí, 
majetek svěřený k hospodaření p. o. Městské středisko kultury a sportu, ve výši 4.000 Kč, bez 
povinnosti vyúčtování a uzavření darovací smlouvy, dle předloženého návrhu.  
Hlasování: 4A/0N/2Z 
 
Rozpočtové opatření rady města na r. 2021 č. 15 (mat. č. 235/2021) 
Usnesení č. 251/2021 
RM po projednání 
I. Schvaluje 
rozpočtové opatření RM č. 15  

Název: Přijetí neinvestiční dotace na zajištění projektu „Hurá na hrad“ 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   20  

450  3319  5336  428  Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým 

organizacím  

20  

        SALDO  0  

Hlasování: 6A/0N/0Z 
 
Převod finančních prostředků z rezervního fondu do fondu investic MŠ Lipová (mat. č. 237/2021) 
Usnesení č. 252/2021 
RM po projednání 
I. Schvaluje 
převod finančních prostředků z rezervního fondu do fondu investic organizace PO Mateřská škola 
Sezimovo Ústí, Lipová 649, IČ 70938326, ve výši 146.000 Kč. 
Hlasování: 6A/0N/0Z 
 
Zápis ze schůze komise výstavby a územního plánování RM ze dne 20.04.2021 (mat. č. 198/2021) 
Usnesení č. 253/2021 
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RM po projednání 
I. Bere na vědomí 
zápis ze schůze komise výstavby a územního plánování RM ze dne 20.04.2021 a petici ze dne 
20.05.2021 s tím, že petice adresovaná na Město a Městský úřad Sezimovo Ústí obsahuje žádost, 
„… aby nebyla povolena přístavba, montáž oken a provoz bistra/restaurace/non-stop baru na 
adrese Dukelská č.p. 686 a na pozemku 199/51, Sezimovo Ústí …“ z dále uvedených důvodů. V tom 
smyslu RM konstatuje, že rozhodnutí o povolení stavebních činností či provozu dle žádosti nepatří 
do samostatné působnosti města a dle čl. 2 odst. 2 Pokynu č. 12/2009 města Sezimovo Ústí petici 
postupuje k vyřízení tajemnici MěÚ. 
II. Ukládá 
starostovi města seznámit projektanta studie, resp. investora, projektu Přístavba bistra k objektu 
č.p. 686 a na pozemku 199/51 Sezimovo Ústí se obsahem petice, a požádat o úpravu investičního 
záměru tak, aby byl minimalizován negativní dopad budoucího provozu na okolí, zejm. na vlastníky 
bytových jednotek v č.p. 642.    
Hlasování: 5A/0N/1Z 
 
Zápis ze schůze komise výstavby a územního plánování RM ze dne 19.05.2021 (mat. č. 229/2021 
Usnesení č. 254/2021 
RM po projednání 
I. Bere na vědomí 
Zápis ze schůze komise výstavby a územního plánování RM ze dne 19.05.2021 bez připomínek. 
Hlasování: 6A/0N/0Z 
 
Dopravní automobil pro JSDH – VZ (mat. č. 230/2021) 
Usnesení č. 255/2021 
RM po projednání 
I. Souhlasí 
s vypsáním veřejné zakázky na dodávku: „Dopravní automobil pro JSDH Sezimovo Ústí“ dle 
důvodové zprávy. 
II. Jmenuje  
komisi pro posouzení a hodnocení nabídek pro výběrové řízení na zakázku „Dopravní automobil 
pro JSDH Sezimovo Ústí“ ve složení: 
- předseda komise: Mgr. Ing. Martin Doležal, starosta města Sezimovo Ústí 
- člen komise: Tomáš Novák, velitel jednotky SDH 
- člen komise: Bc. Petr Klíma, referent stavebního úřadu, MěÚ Sezimovo Ústí.   
Hlasování: 6A/0N/0Z 
 
Žádost o bezúplatné zapůjčení NKP Kozí hrádek – Ing. J. F. (projekt SEZIMÁK ZPÍVÁ GOSPEL) 
(mat. č. 232/2021) 
Usnesení č. 256/2021 
RM po projednání 
I. Schvaluje 
krátkodobou výpůjčku NKP Kozí hrádek Ing. J.F., bytem XXXX, v pondělí 14.06.2021 v době od 
15:00 do 19:00 hodin za účelem natočení videoklipu k písni „Hold on“ v projektu SEZIMÁK ZPÍVÁ 
GOSPEL dle žádosti ze dne 31.05.2021. 
Hlasování: 6A/0N/0Z 
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Přijetí pozůstalosti (mat. č. 234/2021) 
Usnesení č. 257/2021 
RM po projednání 
I. Bere na vědomí 
přípis notářky Mgr. Hany Kapicové Kohoutkové ze dne 27.05.2021. 
II. Souhlasí 
s přijetím majetku dle důvodové zprávy. 
Hlasování: 6A/0N/0Z 
 
Souhlas s přijetím nepeněžního daru (mat. č. 238/2021) 
Usnesení č. 258/2021 
RM po projednání 
I. Souhlasí  
s nabytím nepeněžního daru příspěvkovou organizací ZŠ a MŠ Sezimovo Ústí, 9. května 489,  
IČ: 70938318, konkrétně s nabytím 500 ks respirátorů v hodnotě 14,90/ks od společnosti 
PHARMED CZ s.r.o., Svákov 739, 392 01 Soběslav III (Lékárna Petra Voka). 
Hlasování: 6A/0N/0Z 
 
Doplnění programu 15. veřejného zasedání ZM Sezimovo Ústí 
Usnesení č. 259/2021 
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 – zaplocení volejbalového hřiště  
7. Dopravní automobil pro JSDH – přijetí dotací z MV a JčK + financování akce  
8. Zápis č. 15 z jednání Finančního výboru ZM Sezimovo Ústí  
9. Závěrečný účet a účetní závěrka města Sezimovo Ústí za r. 2020  
10. Základní informace o hospodaření města Sezimovo Ústí za období leden–duben r. 2021  
11. Majetkoprávní vypořádání - Nechyba 
12. Dům s pečovatelskou službou II. etapa – dodatek č. 5 k SoD  
13. Rekonstrukce komunikací Hromádkova I a Šafaříkova – přijetí dotace 
14. Rekonstrukce kuchyně a vzduchotechniky ZŠ Švehlova – přijetí dotace 
15. RO ZM č. 13–22 
16. Dotazy občanů  
17. Závěr 
II. Navrhuje 
návrhovou komisi ve složení p. Josef Králík, Ing. Karel Chotovinský, p. Ladislav Šebek. 
 
 
 
Mgr. Ing. Martin Doležal, v. r.  Ludmila Svatková, v. r. 
             starosta města         místostarostka města
                                    


