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Usnesení 
ze schůze Rady města Sezimovo Ústí, konané dne 16.11.2020 

 
Žádost o splátkový kalendář (mat. č. 341/2020) 
Usnesení č. 359/2020 
RM po projednání 
I. Schvaluje 
uzavření splátkového kalendáře za nájem a služby spojené s užíváním bytu č. 602/24, za měsíc 
říjen 2020, Lipová ulice č. p. 602, Sezimovo Ústí – nájemce xx, za poplatek ve výši  
400 Kč, dle pokynu RM ze dne 20.06.2016. 
Hlasování 6A/0N/0Z 
 
DPS II. etapa – zpráva TDI o průběhu výstavby k 12.11.2020 a zápis z kontroly BOZP (mat. č. 
342/2020) 
Usnesení č. 360/2020 
RM po projednání 
I. Bere na vědomí 

a) kontrolní zprávu o průběhu výstavby II. etapy výstavby domu s pečovatelskou službou, 
zpracovanou TEMI engineering, s.r.o., technickým dozorem investora, k 12.11.2020; 

b) Zápis z 15. kontrolního dne koordinátora BOZP ze dne 12.11.2020. 
Hlasování 6A/0N/0Z 
 
OZV č. 2/2020, kterou se mění OZV č. 4/2019, o místních poplatcích (mat. č. 343/2020) 
Usnesení č. 361/2020 
RM po projednání 
I. Předkládá   
ZM ke schválení obecně závaznou vyhlášku č. 2/2020, kterou se mění Příloha č. 2 obecně závazné 
vyhlášky č. 4/2019, o místních poplatcích.  
Hlasování 6A/0N/0Z 

 
OZV č. 3/2020, kterou se mění OZV č. 3/2019, o místním poplatku za provoz systému 
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů (mat. č. 
344/2020) 
Usnesení č. 362/2020 
RM po projednání 
I. Bere na vědomí   
informaci o rozúčtování skutečných nákladů na osobu souvisejících se sběrem a svozem 
netříděného komunálního odpadu v roce 2019.  
II. Předkládá   
ZM ke schválení Obecně závaznou vyhlášku č. 3/2020, kterou se mění Příloha č. 1 OZV č. 3/2019,  
o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání  
a odstraňování komunálních odpadů. 
Hlasování 6A/0N/0Z 
 
Poskytnutí věcného daru pro seniory a opatrovance (mat. č. 345/2020) 
Usnesení č. 363/2020 
RM po projednání 
I. Schvaluje  
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poskytnutí věcného daru v souhrnné výši 17.000 Kč v podobě mikulášských a vánočních balíčků, 
vánočních pozorností pro seniory využívající Pečovatelskou službu a Denní stacionář města 
Sezimovo Ústí, dále pro bývalé občany města Sezimovo Ústí, kteří v současné době žijí v domovech 
seniorů v okolí Tábora a opatrovance města Sezimovo Ústí. 
Hlasování 6A/0N/0Z  
 
Zřízení služebnosti inženýrské sítě a souhlas se stavbou – plyn (mat. č. 346/2020) 
Usnesení č. 364/2020 
RM po projednání 
I. Schvaluje  
zřízení služebnosti spočívající v umístění inženýrské sítě – nové plynovodní vedení v délce cca  
6,9 m v pozemku č. parc. 144/16 – ostatní plocha, ostatní komunikace, obec a k.ú. Sezimovo Ústí, 
ve prospěch pozemku č. parc. 144/11 – ostatní plocha, jiná plocha, obec a k.ú. Sezimovo Ústí, na 
dobu neurčitou, úplatně, za cenu 100 Kč/bm vedení. 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 plynovodní přípojky v pozemku č. parc. 144/16 – ostatní plocha, ostatní komunikace, 
obec a k.ú. Sezimovo Ústí, na kterém má být stavba realizována, a jehož vlastníkem je město 
Sezimovo Ústí. 
Hlasování 6A/0N/0Z  
 
Prodej pozemku č. parc. 368/7 k.ú. Sezimovo Ústí (mat. č. 347/2020) 
Usnesení č. 365/2020 
RM po projednání 
I. Neschvaluje  
záměr prodeje pozemku č. parc. 368/7 – ostatní plocha, manipulační plocha, o výměře 1.086 m2, 
obec a k. ú. Sezimovo Ústí. 
Hlasování 6A/0N/0Z  
 
Žádost o poskytnutí finančního příspěvku (mat. č. 348/2020) 
Usnesení č. 366/2020 
RM po projednání 
I. Schvaluje 
poskytnutí finančního příspěvku panu xx, trvale bytem xxxx, na úhradu nákladů spojených 
s financováním účasti xx ve výběrovém softballovém tréninkovém centru mládeže prostřednictvím 
dotace ve výši 2.000 Kč, a uzavření smlouvy o poskytnutí dotace, dle předloženého návrhu.  
II. Schvaluje 
poskytnutí finančního příspěvku panu xx, trvale bytem xxxx, na úhradu nákladů spojených 
s financováním účasti xx ve výběrovém softballovém tréninkovém centru mládeže prostřednictvím 
dotace ve výši 2.000 Kč, a uzavření smlouvy o poskytnutí dotace, dle předloženého návrhu.  
III. Schvaluje 
poskytnutí finančního příspěvku panu xx, trvale bytem xxxx, na úhradu nákladů spojených 
s financováním účasti xx v softballové reprezentaci ČR v kategorii U23 prostřednictvím dotace ve 
výši 2.000 Kč, a uzavření smlouvy o poskytnutí dotace, dle předloženého návrhu.  
Hlasování 4A/2N/0Z  
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Platový výměr – ředitelka MŠ SÚ, Lipová 649 (mat. č. 349/2020) 
Usnesení č. 367/2020 
RM po projednání 
I. Revokuje 
usnesení Rady města Sezimovo Ústí č. 319/2020 ze dne 21.09.2020 v části II. 
II. Schvaluje 
s účinností od 01.11.2020 platový výměr Bc. Gabriele Ťoupalíkové, ředitelce Mateřské školy 
Sezimovo Ústí, Lipová 649, dle předloženého návrhu. 
Hlasování 6A/0N/0Z  
 
Žádost o souhlas s nabytím účelově určeného daru (MŠ Sezimovo Ústí, Lipová 649) (mat. č. 
350/2020) 
Usnesení č. 368/2020 
RM po projednání 
I. Schvaluje 
v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních 
rozpočtů, v platném znění, přijetí věcného daru 32 ks dětských dekoračních polštářků Mateřskou 
školou Sezimovo Ústí, Lipová 649, IČ: 70938326, v celkové výši 1.824 Kč od společnosti Bartex 
Europe a. s., Gabrielovo náměstí 452, 391 55 Chýnov 4, IČ: 16847148. 
Hlasování 6A/0N/0Z  
 
Rozpočtové opatření rady města na r. 2020 č. 19 (mat. č. 351/2020) 
Usnesení č. 369/2020 
RM po projednání 
I. Schvaluje 
rozpočtové opatření RM č. 19  

Název: Vratka neinvestiční dotace na zajištění projektu „Loutkový festival“ (nerealizace projektu 

z důvodu pandemie COVID-19)    

  

ORJ  O§  POL  UZ  Text          tis. Kč  

300    4122  428  Neinvestiční přijaté transfery od krajů   -50,0  

450  3319  5336  428  Neinvestiční transfery zřízeným 

příspěvkovým organizacím  

-50,0  

        SALDO  0,0  

Hlasování 6A/0N/0Z  
 
Rozpočtové opatření zastupitelstva města na r. 2020 č. 40 (mat. č. 352/2020) 
Usnesení č. 370/2020 
RM po projednání 
I. Předkládá  
ZM Sezimovo Ústí ke schválení 
rozpočtové opatření ZM č. 40 
Název: Snížení investičního transferu PO Městské středisko kultury a sportu v návaznosti 
na vysoutěženou cenu projektu Výměna sedaček – kinosál Spektrum 
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                  Kč 

Kapitálové výdaje -249 126 

Změna stavu krátkodobých prostředků 
na bankovních účtech 

-249 126 

 
ZMĚNA ZÁVAZNÝCH UKAZATELŮ – ROZPOČTOVÁ VĚTA 

ORJ Odd.§ POLOŽKA TEXT Kč 

450 3319 6351 Investiční transfery zřízeným PO -249 126 

Hlasování 6A/0N/0Z  
 
Změna rozpisu rozpočtu č. 33/2020 (mat. č. 354/2020)                       
Usnesení č. 371/2020 
RM po projednání 
 
I. Schvaluje 
změna rozpisu rozpočtu č. 33 
Název: Poplatek za trvalé odnětí pozemku plnění funkcí lesa pro změnu druhu pozemku na ostatní 
plochu, sportoviště a rekreační plocha  
  

ORJ O§ POL Text      tis.  Kč 

670 3412 5362 Platby daní a poplatků SR 37 

700 6409 5901 Nespecifikované rezervy -37 

   Běžné výdaje 0 

Hlasování 6A/0N/0Z  
 
Zápis č. 5 ze schůze Komise MH a dopravy RM Sezimovo Ústí, konané dne 09.11.2020 (mat. č. 
353/2020) 
Usnesení č. 372/2020 
RM po projednání 
I. Odkládá 
zápis č. 5 ze schůze Komise MH a dopravy RM Sezimovo Ústí, konané dne 09.11.2020. 
Hlasování 6A/0N/0Z  
 
 
 
 
 
 
   Mgr. Ing. Martin Doležal, v. r.                                                  Ludmila Svatková, v. r.               
           starosta města                                               místostarostka města  


