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Usnesení 
ze schůze Rady města Sezimovo Ústí, konané dne 17.10.2022 

 
Dodatek č. 1 ke Smlouvě o uživatelské podpoře k PC informačnímu systému „Pečovatelská 
služba“ (mat. č. 335/2022) 
Usnesení č. 341/2022 
RM po projednání 
I. Schvaluje 
uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o uživatelské podpoře k PC informačnímu systému 
„Pečovatelská služba“ platné ode dne 12.04.2012, a to dle důvodové zprávy.  
Hlasování: 6A/0N/0Z 
 
Zápis č. 16 z jednání komise na ochranu ŽP (mat. č. 336/2022) 
Usnesení č. 342/2022 
RM po projednání 
I. Bere na vědomí 
předložený zápis z 16. schůze komise na ochranu životního prostředí a závěry v něm uvedené. 
Hlasování: 6A/0N/0Z 
 
Parkovací stání v ul. Nerudova a za č. p. 630 ul. Dukelská (mat. č. 337/2022) 
Usnesení č. 343/2022 
RM po projednání 
I. Souhlasí 
s upraveným návrhem studie řešení parkovací studie v ul. Nerudova a za č. p. 630 v ul. Dukelská 
dle důvodové zprávy. 
II. Ukládá   
starostovi města zajistit projednání upraveného návrhu studie s výborem Společenství vlastníků 
jednotek Dukelská 1/630 Sezimovo Ústí II, IČ: 26038986 a s petičním výborem, uvedeným v petici 
ze dne 22.04.2022. 
Hlasování: 6A/0N/0Z 
 
Rekonstrukce ulice Pod Vrbou – průběžná informace (mat. č. 338/2022) 
Usnesení č. 344/2022 
RM po projednání 
I. Bere na vědomí  
Zprávu technického dozoru stavby o průběhu výstavby za období červen až září.  
II. Souhlasí    
se změnou v projektové dokumentaci k akci: „Sezimovo Ústí, ul. Pod Vrbou – rekonstrukce 
vodovodu a kanalizace“, spočívající v:  

a) zpevnění skladby komunikace; 
b) napojení přepadu ze studny (mezi ulicemi Pod Vrbou a Švermova) do kanalizace cca 4 m; 

dle důvodové zprávy. 
Hlasování: 6A/0N/0Z 
 
Zápis č. 5 ze schůze Komise MHD, konané dne 05.10.2022 (mat. č. 339/2022) 
Usnesení č. 345/2022 
RM po projednání 
I. Bere na vědomí 
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zápis č. 5 ze schůze Komise MH a dopravy RM Sezimovo Ústí, konané dne 05.10.2022 s tím, že jako 
řešení schvaluje variantu B dle doporučení komise. 
Hlasování: 5A/0N/1Z 
 
Uzavření nájemní smlouvy na byt v DPS č. p. 1500/1.6, ulice K Hájence (mat. č. 340/2022) 
Usnesení č. 346/2022 
RM po projednání 
I. Schvaluje 
uzavření nájemní smlouvy k podporovanému pečovatelskému bytu v Domě s pečovatelskou 
službou, ul. K Hájence čp. 1500 (dále jen DPS), byt č. 1.6, o velikosti 1+kk, s žadatelem xx, trvale 
bytem xxxx, dle pořadníku pro další přijímání žádostí o pronájem bytů, který byl sestaven Bytovou 
komisí Rady města Sezimovo Ústí dle Pravidel pro výběr nájemců bytů v DPS a pro uzavírání 
nájemních smluv. 
Hlasování: 6A/0N/0Z 
 
Přepis nájemní smlouvy na byt č. 610/04, ulice Dukelská na manžele xx a prodloužení nájemní 
smlouvy (mat. č. 341/2022) 
Usnesení č. 347/2022 
RM po projednání 
I. Schvaluje 
přepis nájemní smlouvy na byt č. 610/04, ulice Dukelská č. p. 610, Sezimovo Ústí, velikosti 2+1,  
o celkové ploše 62,10 m² na manžele xx, trvale bytem tamtéž, za měsíční nájemné 142,60 Kč/m² 
započtené podlahové plochy bytu s tím, že nájemní smlouva bude prodloužena do 28.02.2023. 
Hlasování: 6A/0N/0Z 
 
Obnova zhodnocení volných finančních prostředků města (mat. č. 342/2022) 
Usnesení č. 348/2022 
RM po projednání 
I. Schvaluje 
zřízení termínovaného vkladu ve výši 30 mil. Kč na dobu určitou 12 měsíců za účelem zhodnocení 
finančních prostředků u peněžního ústavu Komerční banka, a.s., IČ: 45317054 
Hlasování: 6A/0N/0Z 
 
Smlouvy o pronájmu nebytových prostor – ZŠ Sezimovo Ústí, Švehlova 111, okres Tábor (mat. č. 
343/2022) 
Usnesení č. 349/2022 
RM po projednání 
I. Souhlasí 
s pronájmem svěřeného majetku – nebytových prostor ve školním roce 2022/2023 Základní školou 
Sezimovo Ústí, Švehlova 111, okres Tábor, těmto nájemcům: 
- xx,  
- Veselá věda kroužky a tábor, z.ú., sídlem: Smržov 5, 463 43 Český dub 
Hlasování: 6A/0N/0Z 
 
Priority dle Strategického rámce MAP pro ORP Tábor – ZŠ Sezimovo Ústí, Švehlova 111, okres 
Tábor (mat. č. 344/2022) 
Usnesení č. 350/2022 
RM po projednání 
I. Schvaluje 



3 
 

priority Základní školy Sezimovo Ústí, Švehlova 111, okres Tábor dle Strategického rámce MAP, dle 
důvodové zprávy. 
Hlasování: 5A/0N/1Z 
 
Souhlas s konáním členských schůzí – MO KSČM (mat. č. 345/2022) 
Usnesení č. 351/2022 
RM po projednání 
I. Souhlasí 
s konáním členských schůzí MO KSČM v zasedací místnosti městského úřadu a to v čase od  
cca 17.00 do 19.00 hod., nepravidelně, několikrát do roka s tím, že přesné datum zasedání bude 
vždy oznámeno s cca týdenním předstihem.   
Hlasování: 5A/0N/1Z 
 
Příprava ustavujícího zasedání ZM Sezimovo Ústí 
Usnesení č. 352/2022 
RM po projednání 
I. Doporučuje 
ZM tento program jeho zasedání: 
1. Zahájení 
2. Složení slibu členů ZM Sezimovo Ústí 
3. Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu 
4. Schválení programu 
5. Rozhodnutí o způsobu voleb 
6. Volba mandátové, volební a návrhové komise 
7. Kontrola osvědčení o zvolení mandátovou komisí 
8. Rozhodnutí o počtu místostarostů 
9. Rozhodnutí o uvolnění pro výkon funkce starosty a místostarosty (místostarostů) 
10. Volba starosty 
11. Volba místostarosty (místostarostů) 
12. Rozhodnutí o počtu členů RM 
13. Volba členů RM 
14. Odměny za výkon funkce neuvolněným členům ZM (mat. č. 1/2022/ustav.) 
15. Závěr 
Hlasování 6A/0N/0Z 
 
 
 
 
 
 
 
Mgr. Ing. Martin Doležal, LL.M. v. r.     Mgr. Hana Hemerková v. r. 
starosta města       členka RM   
           


