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Usnesení č. 21/2021 
ze schůze Rady města Sezimovo Ústí, konané dne 21.06.2021 

 
 Městské středisko kultury a sportu p. o. – jmenování ředitelky (mat. č. 247/2021) 
Usnesení č. 261/2021 
RM po projednání 
I. Jmenuje 
Mgr. Michaelu Habichovou, bytem xxxx, do funkce ředitelky p. o. Městské středisko kultury a 
sportu, nám. Tomáše Bati 701, Sezimovo Ústí, na období od 01.07.2021 do 14.08.2021. 
II. Schvaluje 
platový výměr pro Mgr. Michaelu Habichovou, ředitelku p. o. Městské středisko kultury a sportu, 
nám. Tomáše Bati 701,  dle předloženého návrhu s platností od 01.07.2021 do 14.08.2021.  
III. Jmenuje 
Mgr. Zuzanu Bláhovou, bytem xxxx, do funkce ředitelky p. o. Městské středisko kultury a sportu, 
nám. Tomáše Bati 701, Sezimovo Ústí, od 15.08.2021. 
IV. Schvaluje 
platový výměr pro Mgr. Zuzanu Bláhovou, ředitelku p. o. Městské středisko kultury a sportu, nám. 
Tomáše Bati 701,  dle předloženého návrhu s platností od 15.08.2021.  
Hlasování: 5A/0N/0Z 
 
Veřejná zakázka „Zateplení bytového domu čp. 490“ (mat. č. 248/2021) 
Usnesení č. 262/2021 
RM po projednání 
I. Souhlasí 
s vypsáním veřejné zakázky na investiční akci: „Zateplení bytového domu čp. 490“ dle důvodové 
zprávy. 
II. Jmenuje  
komisi pro otevírání obálek, posouzení kvalifikace uchazečů a hodnocení nabídek ve výběrového 
řízení na veřejnou zakázku „Zateplení bytového domu čp. 490“ ve složení: 
předseda komise:  Ing. Zdeněk Havlůj, ředitel p. o. Správa města Sezimovo Ústí 
členové komise: Ludmila Svatková, místostarostka města  
   Ing. Jiří Prokop, referent odboru ÚPŽPD MěÚ Sezimovo Ústí 
   Jiří Stejskal, vedoucí bytové správy, p. o. Správa města Sezimovo Ústí 
   Helena Běhavá, p. o. Správa města Sezimovo Ústí 
Náhradníci:                  některý z členů RM 
                                       Ivana Pernicová, p. o. Správa města Sezimovo Ústí 
Hlasování: 5A/0N/0Z 
 
Vedoucí odboru Stavebního úřadu, územního plánování, životního prostředí a dopravy 
Městského úřadu Sezimovo Ústí (mat. č. 259/2021) 
Usnesení č. 263/2021 
RM po projednání 
I. Jmenuje  
na návrh tajemnice MěÚ do funkce vedoucí odboru Stavebního úřadu, územního plánování, 
životního prostředí a dopravy Městského úřadu Sezimovo Ústí Bc. Hanu Ebertovou, a to s účinností 
od 22.06.2021. 
Hlasování: 5A/0N/0Z 
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Schválení uzavření nájemních smluv k podporovaným bytům v domě s pečovatelskou službou, 
K Hájence čp. 1500 (mat. č. 244/2021) 
Usnesení č. 264/2021 
RM po projednání 
I. Schvaluje 
uzavření nájemních smluv k podporovaným pečovatelským bytům v Domě s pečovatelskou 
službou, ul. K Hájence čp. 1500 (dále jen DPS), o velikosti 1+kk s žadateli z pořadníku žadatelů  
o pronájem bytů v DPS, který byl sestaven Bytovou komisí Rady města Sezimovo Ústí dne 
19.05.2021, dle Pravidel pro výběr nájemců bytů v DPS a pro uzavírání nájemních smluv, dle 
předloženého návrhu. 
Hlasování: 5A/0N/0Z 
 
Přijetí pozůstalosti (mat. č. 250/2021) 
Usnesení č. 265/2021 
RM po projednání 
I. Bere na vědomí 
přípisy notářky Mgr. Hany Kapicové Kohoutkové ze dne 27.05.2021 a dne 08.06.2021. 
II. Revokuje 
usnesení RM č. 257/2021 ze dne 07.06.2021. 
III. Souhlasí 
s přijetím majetku dle důvodové zprávy. 
Hlasování: 5A/0N/0Z 
 
Převod pozemku parc. č. 834/19 (mat. č. 251/2021) 
Usnesení č. 266/2021 
RM po projednání 
I. Bere na vědomí 
přípis advokáta JUDr. Ivana Punčocháře ze dne 04.06.2021. 
II. 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 100.089 Kč, tj. 297 Kč/m2, 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: 5A/0N/0Z 
 
Pronájem části pozemku č. parc. st. 52 (mat. č. 253/2021) 
Usnesení č. 267/2021 
RM po projednání 
I. Schvaluje  
pronájem části pozemku č. parc. st. 52 – zastavěná plocha a nádvoří, o výměře cca 20 m2, obec  
a k. ú. Sezimovo Ústí, panu xx, trv. bytem xxxx, za účelem dočasného umístění lešení na hranici 
pozemku u štítové zdi rodinného domu č.p. 10, ul. Dr. E. Beneše, 391 01  Sezimovo Ústí, z důvodu 
její opravy, zateplení a naštukování, za cenu 4 Kč/m²/den, na dobu určitou 3 týdny ode dne 
01.07.2021. 
Hlasování: 5A/0N/0Z 
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Podnájem bytu č. 494/07 třetí osobě (mat. č. 254/2021) 
Usnesení č. 268/2021 
RM po projednání 
I. Souhlasí 
s podnájmem bytu č. 494/07, o velikosti 1+0, ulice Lipová č.p. 494, Sezimovo Ústí – nájemce p. xx, 
třetí osobě – p. xx, na dobu jednoho roku, s účinností od 01.08.2021 do 31.07.2022. Při jakékoli 
změně v osobě podnájemce musí nájemce opět požádat Radu města Sezimovo Ústí o souhlas 
s podnájmem. 
Hlasování: 5A/0N/0Z 
 
Výběrové řízení na byt č. 610/05, ulice Dukelská, Sezimovo Ústí (mat. č. 255/2021) 
Usnesení č. 269/2021 
RM po projednání 
I. Schvaluje  
vyhlášení výběrového řízení pro vyhledání nejvhodnějšího nájemce bytu č. 610/05, ulice Dukelská 
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 3.920 Kč. Délka platebního období je stanovena na 6 měsíců. 
Hlasování: 5A/0N/0Z 
 
Zápis č. 5/2021 z Bytové komise RM Sezimovo Ústí, konané dne 16.06.2021 (mat. č. 256/2021) 
Usnesení č. 270/2021 
RM po projednání 
I. Bere na vědomí 
zápis č. 5/2021 z Bytové komise RM Sezimovo Ústí, konané dne 16.06.2021. 
II. Souhlasí 
s uzavřením nájemní smlouvy na byt č. 1500/1.3, o velikosti 2+kk, s xx, trvale bytem xxxx. 
III. Souhlasí 
s uzavřením nájemní smlouvy na byt č. 1500/2.9, o velikosti 2+kk, s xx, trvale bytem xxxx 
(opatrovník xx, xxxx). 
IV. Souhlasí 
s uzavřením nájemní smlouvy na byt č. 1500/2.13, o velikosti 2+kk, s xx, trvale bytem xxxx. 
V. Souhlasí 
s uzavřením nájemní smlouvy na byt č. 1500/2.15, o velikosti 1+kk, s xx, trvale bytem xxxx. 
VI. Souhlasí 
s uzavřením nájemní smlouvy na byt č. 1500/3.9, o velikosti 2+kk, s xx, trvale bytem xxxx. 
VII. Souhlasí 
s uzavřením nájemní smlouvy na byt č. 1500/4.9 o velikosti 2+kk s xx, trvale bytem xxxx. 
VIII. Souhlasí 
s uzavřením nájemní smlouvy na byt č. 1500/4.13, o velikosti 2+kk, s xx, trvale bytem xxxx. 
Hlasování: 5A/0N/0Z 
 
Pronájem výkl. skříně č. 2, Husovo nám. čp. 75 a výkl. skříně č. 5, nám. T. Bati čp. 664, Sezimovo 
Ústí (mat. č. 257/2021) 
Usnesení č. 271/2021 
RM po projednání 
I. Odkládá 
projednání tohoto materiálu. 
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Hlasování: 5A/0N/0Z 
 
Výběrové řízení na byt v DPS č. 2.14, K Hájence 1500, Sezimovo Ústí (mat. č. 263/2021) 
Usnesení č. 272/2021 
RM po projednání 
I. Schvaluje  
vyhlášení výběrového řízení pro vyhledání nejvhodnějšího nájemce bytu č. 1500/2.14 v Domě 
s pečovatelskou službou, ul. K Hájence čp. 1500, Sezimovo Ústí, o velikosti 1+kk, který bude 
pronajat zájemci formou obálkové metody dle Pravidel pro výběr nájemců bytů v domě 
s pečovatelskou službou a pro uzavírání nájemních smluv. Minimální výše základního měsíčního 
nájemného činí 2.569 Kč. Žádné předplacené nájemné není vyžadováno.  
Hlasování: 5A/0N/0Z 
 
Harmonogram tvorby rozpočtu na rok 2022 (mat. č. 260/2021) 
Usnesení č. 273/2021 
RM po projednání 
Schvaluje 
harmonogram tvorby rozpočtu na r. 2022 dle důvodové zprávy. 
Hlasování: 5A/0N/0Z 
 
Změna závazných ukazatelů školských příspěvkových organizací a MSKS na r. 2021 (mat .č. 
261/2021) 
Usnesení č. 274/2021 
RM po projednání 
I. Souhlasí  
s tím, aby se do závazného účtu 511, Opravy a udržování (min.) a účtu 558, Náklady z drobného 
dlouhodobého majetku (min.) stanoveného zřizovaným příspěvkovým organizacím dle Usnesení 
Rady města Sezimovo Ústí č. 408/2020 ze dne 14.12.2020 v odst. II.I a III započítávaly i úhrady  
z fondu investic a rezervního fondu (čerpání vždy v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb.) 
Hlasování: 4A/0N/1Z 
 
Žádost o snížení ceny pronájmu prostor Letního kina – Táborský festival vína z.s. (revokace usn. 
z 24.05.2021 (mat. č. 245/2021) 
Usnesení č. 275/2021 
RM po projednání 
I. Revokuje  
Usnesení Rady města Sezimovo Ústí č. 229/2021 ze dne 24.05.2021. 
II. 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 02.07.2021 a 03.07.2021, za sníženou částku  
15 000 Kč/den, tj. 30 000 Kč za celou dobu trvání pronájmu, za účelem konání divadelních 
představení, a to na základě žádosti Tomáše Kotrby, jednatele spolku, ze dne 09.06.2021.  
Hlasování: 4A/0N/1Z 
 
Žádost o snížení ceny pronájmu prostor NKP Kozí hrádek – STUDIO YOGASTATION s.r.o. (mat. č. 
246/2021) 
Usnesení č. 276/2021 
RM po projednání 
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I. Schvaluje 
snížení ceny pronájmu prostor NKP Kozí hrádek společnosti Studio Yogastation s.r.o., zastoupené 
Michalem Gajdošíkem, Bílkova 960, 390 02 Tábor, IČO: 07710941, ve dnech: 05.07.2021, 
12.07.2021, 26.07.2021, 02.08.2021, 09.08.2021,23.08.2021, případně 06.09.2021 a 13.09.2021 
(dle počasí), v čase 18–19 hod., za sníženou částku 500 Kč/hod., za účelem konání venkovního 
cvičení jógy, a to na základě žádosti Michala Gajdošíka, jednatele spolku, ze dne 01.06.2021. 
Hlasování: 4A/0N/1Z 
 
Žádost o snížení ceny pronájmu prostor Letního kina – Podmol Bros s.r.o. (mat. č. 262/2021) 
Usnesení č. 277/021 
RM po projednání 
I. Schvaluje 
snížení ceny pronájmu prostor letního kina spolku Podmol Bros s.r.o., IČ: 02956888, se sídlem: 
nám. Bělehradská 858/23, 120 00 Praha 2, dne 20.08.2021 za sníženou částku 10.000 Kč, za 
účelem konání besední show a promítání příběhů z rally Dakar, a to na základě žádosti Libora 
Podmola, jednatele společnosti, ze dne 17.06.2021. 
Hlasování: 4A/0N/1Z 
 
Zápis Likvidační komise RM Sezimovo Ústí (likvidační protokoly) ze dne 25.06.2021 (mat. č. 
249/2021) 
Usnesení č. 278/2021 
RM po projednání 
I. Schvaluje 
likvidaci věcí uvedených v zápise Likvidační komise RM Sezimovo Ústí ze dne 25.06.2021 
navrženým způsobem. 
Hlasování: 4A/0N/1Z 
 
BD ASTRA/Parkoviště RA – postoupení smlouvy (mat. č. 258/2021) 
Usnesení č. 279/2021 
RM po projednání 
I. Ruší  
body I a III usnesení č. 106/2021 ze dne 08.03.2021. 
II. Schvaluje  
uzavření dohody o postoupení smlouvy a změně ručitele dohody o převzetí práv a povinností  
z dohody o poskytnutí příspěvku, mezi ARTEX GROUP s.r.o., IČ 030 48 179, se sídlem Tábor, 
Husovo nám. 529/6, PSČ 390 02, jako postupitelem, Pod Zakletým a.s., IČ 274 54 622, se sídlem 
Praha 2 – Vinohrady, Bělehradská 679/94, PSČ 120 00, jako postupníkem, TERMINAL GROUP s.r.o., 
IČ 039 39 634, se sídlem Tábor, Husovo nám. 529/6, PSČ 390 02, jako stávajícím ručitelem, Spilka  
a Říha s.r.o., IČ 450 21 309, se sídlem Soběslav, Petra Bezruče 489/II, PSČ 392 01, jako novým 
ručitelem a městem Sezimovo Ústí, dle předloženého návrhu, 
III. Schvaluje  
záměr budoucího pronájmu 20 parkovacích míst pro parkování osobních automobilů na parkovišti 
v ul. Rudé armády na dobu určitou v trvání 7 let 6 měsíců ode dne vydání kolaudačního souhlasu 
k užívání stavby: „Bytový dům Astra Sezimovo Ústí II“ společnosti Pod Zakletým a.s., IČ 274 54 622, 
se sídlem Praha 2 – Vinohrady, Bělehradská 679/94, PSČ 120 00, s tím, že podmínkou uzavření 
nájemní smlouvy bude plnění povinností investora, vyplývající z dohody dle bodu II. 
Hlasování: 4A/0N/1Z 
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Zápis č. 3 ze schůze Komise MH a dopravy RM Sezimovo Ústí, konané dne 09.06.2021 (mat. č. 
264/2021) 
Usnesení č. 280/2021 
RM po projednání 
I. Bere na vědomí 
zápis č. 3 ze schůze Komise MH a dopravy RM Sezimovo Ústí, konané dne 09.06.2021 bez 
připomínek. 
II. Pověřuje  
v návaznosti na bod č. 7 zápisu č. 3 ze schůze Komise MH a dopravy RM Sezimovo Ústí 
místostarostku města přípravou samostatného materiálu pro RM s vyjasněním majetkových 
poměrů, vyjádřením Komise výstavby a územního plánování RM Sezimovo Ústí a Komise na 
ochranu životního prostředí RM Sezimovo Ústí  a návrhem řešení. 
Hlasování: 5A/0N/0Z 
 
Návrh odměn pro ředitele/lku p. o. Správa města Sezimovo Ústí a p. o . Městské středisko 
kultury a sportu (mat. č. 252/2021) 
Usnesení č. 281/2021 
RM po projednání 
I. Schvaluje 
odměny pro ředitele p. o. Správa města Sezimovo Ústí a ředitelku p. o. Městské středisko kultury a 
sportu za I. pololetí r. 2021, dle upraveného návrhu. 
Hlasování: 5A/0N/0Z 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ludmila Svatková, v. r.             Libor Borč, v. r. 
 místostarostka města             člen Rady města
    
     


