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Usnesení 
ze schůze Rady města Sezimovo Ústí, konané dne 14.10.2020 

 
Omezení trhů – krizová opatření (epidemie COVID-19) (mat. č. 315/2020) 
Usnesení č. 332/2020 
RM po projednání 
I. Povoluje  
v návaznosti na Nařízení č. 1/2019 – Tržní řád s účinností od 14.10.2020 až do odvolání na hlavním 
tržním místě pouze prodej farmářských produktů, zejména sadby, ovoce, zeleniny, květin  
a zemědělských přebytků, a to v souvislosti s vyhlášením mimořádných a krizových opatření 
Ministerstva zdravotnictví a vlády České republiky, s tím, že prodejci i zákazníci musí dodržovat 
následující podmínky: 

 dodržovat odstupy mezi stánky, stolky nebo jinými prodejními místy nejméně 2 metry, 

 při nakupování dodržovat minimální rozestup 2 m, 

 umístit dezinfekční prostředky u každého prodejního místa, 

 povinná ochrana horních cest dýchacích na obou stranách (pracovník prodejních míst i 
zákazník) 

 povinnost prodejců nosit rukavice při kontaktu se zbožím a při přijímání plateb od 
zákazníků, 

 prodávat zboží bez možnosti ochutnávky nebo konzumace potravin a pokrmů. 
Hlasování 5A/2N/0Z 
 
TJ Spartak MAS – kofinancování projektu „Připojení horkovodu do sportovní haly“ – úprava 
(mat. č. 316/2020) 
Usnesení č. 333/2020 
RM po projednání 
I. Předkládá  
ZM k projednání návrh na úpravu usnesení ZM č. 29/2020/9 ze dne 17.06.2020 tak, že: 

 v písm. a) se částka: „1.550.000 Kč“ nahrazuje částkou: „1.671.414 Kč“; 

 v písm. b) se dosavadní text v bodě (i) ruší a nahrazuje se novým zněním: „dotace bude 
poskytnuta max. ve výši 60,43 % celkových skutečných nákladů projektu, nejvýše však 
1.010.000 Kč;“;  

 v písm. b) se dosavadní text v bodě (iii) ruší a nahrazuje se novým zněním: „dotace bude 
vyplacena tak, že první záloha na dotaci ve výši 42 % maximální výše dotace z rozpočtu 
města, tj. 425.000 Kč, bude žadateli poskytnuta do 14 dnů od uzavření smlouvy  
o poskytnutí investiční dotace, druhá záloha na dotaci ve výši 40 % maximální výše dotace 
z rozpočtu města, tj. 404.000 Kč, bude žadateli poskytnuta do 14 dnů po předložení smluv 
o dílo na realizaci projektu;“. 

 schválí uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě dle předloženého návrhu. 
Hlasování 7A/0N/0Z 
 
Rozpočtové opatření zastupitelstva města na r. 2020 č. 38 (mat. č. 317/2020) 
Usnesení č. 334/2020 
RM po projednání 
Předkládá  
ZM Sezimovo Ústí ke schválení 
rozpočtové opatření ZM č. 38 
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Název: Navýšení investičního transferu TJ Spartak MAS Sezimovo Ústí na realizaci projektu 
„Připojení horkovodu do sportovní haly ve sportovním areálu Sezimovo Ústí“ 
 

                 tis. Kč 

Kapitálové výdaje 160 

Běžné výdaje -160 

Saldo 0 

 
ZMĚNA ZÁVAZNÝCH UKAZATELŮ – ROZPOČTOVÁ VĚTA 
 

ORJ Odd.§ POLOŽKA TEXT tis. Kč 

300 3412 6322 Investiční transfery spolkům, ORG 109  160 

Hlasování 7A/0N/0Z 
 
Zápis č. 7/2020 z Bytové komise RM Sezimovo Ústí, konané dne 14.10.2020 (mat. č. 318/2020) 
Usnesení č. 335/2020 
RM po projednání 
I. Bere na vědomí 
zápis č. 7/2020 z Bytové komise RM Sezimovo Ústí, konané dne 14.10.2020. 
II. Souhlasí 
s uzavřením nájemní smlouvy na byt č. 491/05, o velikosti 2+1, s xx, trvale bytem xxxx. 
III. Souhlasí 
s uzavřením nájemní smlouvy na byt č. 602/21, o velikosti 1+1, s xx, trvale bytem xxxx. 
IV. Souhlasí 
s uzavřením nájemní smlouvy na byt č. 627/28, o velikosti 1+1, s xx, trvale bytem xxxx. 
Hlasování 7A/0N/0Z 
 
Příprava 11. veřejného zasedání ZM Sezimovo Ústí 
Starosta města Mgr. Ing. Martin Doležal svolává dle ustanovení § 103 odst. 5 zákona č. 128/2000 
Sb., o obcích, v platném znění, na den 04.11.2020 od 18:00 hodin do foyer Spektrum,  
nám. Tomáše Bati 701 Sezimovo Ústí, 11. veřejné zasedání ZM Sezimovo Ústí a předkládá RM 
návrh programu svolávaného ZM.  
Usnesení č. 336/2020 
I. Doporučuje 
ZM Sezimovo Ústí tento program jeho zasedání: 
1. Zahájení, volba návrhové komise 
2. Zpráva o kontrole plnění usnesení z 10. veřejného zasedání ZM Sezimovo Ústí ze dne  

27.08.2020 
3. Zápis Finančního výboru ZM Sezimovo Ústí  
4. Rozpočtová opatření zastupitelstva města na r. 2020 č. 34–38  
5. Základní informace o hospodaření města Sezimovo Ústí za období leden – září r. 2020  
6. Komunitní plán sociálních služeb ORP Tábor 2020–2022 
7. MAS Krajina srdce – členství  
8. Výzva k pokračování přípravy výstavby D3  
9. Prodej bytové jednotky č. 493/27, ul. Lipová  
10. Prodej bytové jednotky č. 497/14, ul. Lipová  
11. TJ Spartak MAS – kofinancování projektu „Připojení horkovodu do sportovní haly“ – úprava  
 



3 

 

12. Dotazy občanů 
13. Závěr 
II. Navrhuje 
návrhovou komisi ve složení p. Josef Králík, Ing. Karel Chotovinský, p. Ladislav Šebek. 
Hlasování 7A/0N/0Z 
 
 
 
   Mgr. Ing. Martin Doležal, v. r.                                     Ludmila Svatková, v. r. 
            starosta města                                               místostarostka města  


