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Usnesení 
ze schůze Rady města Sezimovo Ústí, konané dne 23.11.2020 

 
 
Zápis č. 5 ze schůze Komise MH a dopravy RM Sezimovo Ústí, konané dne 09.11.2020 (mat. č. 
376/2020) 
Usnesení č. 373/2020 
RM po projednání 
I. Bere na vědomí 
zápis č. 5 ze schůze Komise MH a dopravy RM Sezimovo Ústí, konané dne 09.11.2020 s těmito 
připomínkami:  
a) K bodu 2 – Rekonstrukce ul. Pod Vrbou: RM schvaluje pokračovat v projektové přípravě dle 

varianty A (stání vlevo ve směru jízdy) předložené textové části, a to z důvodu většího počtu 
parkovacích míst (38 park.míst.+2 místa pro invalidy) ve srovnání s variantami B (stání vpravo 
– 28+2) a C (střídavé stání – 32+2), bezpečnost doporučuje řešit zpomalovacím prahem v okolí 
napojení šikmého chodníku. 

b) K bodu 3 – Zaplocení pozemku města ul. Nad Mýtem: RM nesouhlasí s prodejem pozemku  
s tím, že bude dále řešeno nájmem či posunem plotu. 

c) K bodu 4 – Nová parkovací stání na křižovatce ul. Budějovická-Švermova: RM nesouhlasí se 
zřízením parkovacích stání dle návrhu ani s předloženým záměrem v dané lokalitě vybudovat 
prodejnu. 

d) K bodu 5 – Omezení rychlosti v ul. Komenského: RM schvaluje provedení monitoringu měření 
rychlosti v ul. Komenského, a to v rámci připravovaného monitoringu v dalších ulicích města. 

e) K bodu 6 Zaplocení pozemků tzv. šikmý chodník: RM hodlá rozhodovat o dané situaci na 
základě komplexního materiálu, obsahujícího vizi předpokládaných potřeb města v dané 
lokalitě a možných variant řešení (odkup, pronájem, posun plotů).  

f) K bodu 7 – Připojení pozemku parc.č. 217/271 přes park Třešňovka: RM neschvaluje připojení 
pozemku parc.č. 217/271 přes pozemky parc.č. 217/274 a parc.č. 217/2 s tím, že je nutno 
koncepčně řešit lokalitu Třešňovka, např. pozemků 187/3, 187/5-9, 184/6, 765/24, 185/1, 
217/91, 207/2, 217/274 k.ú. Sezimovo Ústí. 

g) K bodu 9 – Nabíjecí stanice pro elektromobily: RM doporučuje, aby umístění stanice  
v ul. Pionýrů respektovalo plán budoucího rozšíření a zobousměrnění ulice.     

Hlasování 7A/0N/0Z 
 
Správa města Sezimovo Ústí – změna závazného ukazatele účet 521 (mat. č. 365/2020) 
Usnesení č. 374/2020 
RM po projednání 
I. Odkládá  
projednání uvedeného materiálu. 
II. Ukládá 
řediteli p.o. Správa města Sezimovo Ústí provedení rozboru účtu 521 rozpočtu organizace v hlavní i 
doplňkové činnosti za období 1–10/2020 a místostarostce města předložit materiál,  
vč. uvedeného rozboru, na jednání RM dne 14.12.2020.  
Hlasování 7A/0N/0Z 
 
Změna odpisového plánu PO Správa města Sezimovo Ústí (mat. č. 370/2020) 
Usnesení č. 375/2020 
RM po projednání 
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I. Souhlasí 
se změnou odpisového plánu příspěvkové organizace Správa města Sezimovo Ústí dle Přílohy č. 1.  
II. Předkládá  
ZM Sezimovo Ústí návrh na úpravu provozního příspěvku příspěvkové organizace Správa města 
Sezimovo Ústí v návaznosti na změnu odpisového plánu organizace – ponížení provozního 
příspěvku o 32.101 Kč. 
Hlasování 7A/0N/0Z 
 
Základní informace o hospodaření příspěvkových organizací města Sezimovo Ústí k 30.09.2020 
(mat. č. 372/2020) 
Usnesení č. 376/2020 
RM po projednání 
I. Bere na vědomí 
základní informace o hospodaření příspěvkových organizací města Sezimovo Ústí k 30.09.2020. 
Hlasování 7A/0N/0Z 
 
Rozpočet příspěvkových organizací zřizovaných městem Sezimovo Ústí na r. 2021 (mat. č. 
373/2020) 
Usnesení č. 377/2020 
RM po projednání 
I. Bere na vědomí  
návrhy rozpočtů příspěvkových organizací města Sezimovo Ústí dle příloh č. 1–7 
II. Souhlasí  
se zveřejněním návrhů uvedených rozpočtů v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb. 
Hlasování 7A/0N/0Z 
 
Rekonstrukce komunikací Hromádkova I a Šafaříkova – podání žádosti o dotaci (mat. č. 
356/2020) 
Usnesení č. 378/2020 
RM po projednání 
I. Předkládá 
ZM k projednání: 
a)  podání žádosti o dotaci 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“; 

b)  schválení zajištění předfinancování a spolufinancování projektu „Obnova komunikací 
Hromádkova a Šafaříkova v Sezimově Ústí“ tak, že celkové náklady projektu budou v maximální 
výši 22.783.920 Kč vč. DPH. 

Hlasování 7A/0N/0Z 
 
Výsadba stromů – podání žádosti o dotaci (mat. č. 375/2020) 
Usnesení č. 379/2020 
RM po projednání 
I. Schvaluje 
podání žádosti o dotaci z výzvy č. 9/2019 Ministerstva životního prostředí z Národního programu 
Životní prostředí, Prioritní oblast 5 – Životní prostředí ve městech a obcích, na realizaci projektu 
„Výsadba stromů v Sezimově Ústí“. 
Hlasování 7A/0N/0Z 



3 

 

Základní informace o hospodaření města Sezimovo Ústí za leden–říjen r. 2020 (mat. č. 357/2020) 
Usnesení č. 380/2020 
RM po projednání 
I.  Předkládá  
ZM na vědomí základní informace o hospodaření města Sezimovo Ústí za leden–říjen r. 2020. 
Hlasování 7A/0N/0Z 
 
Rozpočtová opatření zastupitelstva města na r. 2020 č. 41–43 (mat č. 358/2020) 
Usnesení č. 381/2020 
RM po projednání 
I. Předkládá  
ZM Sezimovo Ústí ke schválení 
a) rozpočtové opatření ZM č. 41 
Název: Změna části rozpočtu MŠ Zahrádka, Kaplického 1037 – změna investičního transferu na 
rekonstrukci kuchyněk na neinvestiční příspěvek z důvodu změny způsobu zařazení kuchyňských 
linek do evidence majetku   

        tis. Kč 

Kapitálové výdaje -150 

Běžné výdaje 150 

Výdaje celkem 0 

 
ZMĚNA ZÁVAZNÝCH UKAZATELŮ 

 ORJ O§ POL TEXT tis. Kč 

425 3111 6351 Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím -150 

425 3111 5331 

Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým 

organizacím 150 

   Výdaje celkem 0 

 
b) rozpočtové opatření ZM č. 42 
Název: Snížení neinvestičního příspěvku PO Správa města Sezimovo Ústí v návaznosti na změnu 
odpisového plánu  
ZMĚNA ZÁVAZNÝCH UKAZATELŮ 

ORJ O§ POL TEXT   Kč 

460 3639 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým org. -32 101 

 
c) rozpočtové opatření ZM č. 43 
Název: Navýšení neinvestičního transferu PO Správa města Sezimovo Ústí, Průmyslová 1095, jako 
příspěvek na mzdové náklady pracovníků na veřejně prospěšné práce  
ZMĚNA ZÁVAZNÝCH UKAZATELŮ 

ORJ O§ POL TEXT  Kč 

460 3639 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým org. 77 435 

 
Finanční prostředky podléhají finančnímu vypořádání se zřizovatelem za r. 2020. 
Hlasování 7A/0N/0Z 
 
10. Poskytnutí dotace v r. 2021 v souladu s platnými smlouvami (mat. č. 359/2020) 
Usnesení č. 382/2020 
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RM po projednání 
I. Předkládá  
ZM ke schválení návrh na poskytnutí dotace v r. 2021 pro spolek Junák – český skaut, středisko 
Černá růže Sezimovo Ústí, z.s., se sídlem Svépomoc 659, 391 02 Sezimovo Ústí, IČ: 65942108, ve 
výši 30 tis. Kč. Dotace je poskytována na základě smlouvy ze dne 14.04.2008, ve znění pozdějších 
dodatků. 
Hlasování 6A/0N/1Z 
 
Sociální fond města Sezimovo Ústí pro r. 2021 (mat. č. 360/2020) 
Usnesení č. 383/2020 
RM po projednání 
I. Předkládá 
ZM ke schválení  
1. pravidla pro tvorbu a čerpání sociálního fondu pro r. 2021 dle Přílohy č. 1; 
2. rozpočet Sociálního fondu města Sezimovo Ústí na rok 2021 dle Přílohy č. 2. 
Hlasování 7A/0N/0Z 
 
Rozpočet města Sezimovo Ústí na r. 2021 (mat. č. 361/2020) 
Usnesení č. 384/2020 
RM po projednání 
I. Předkládá  
ZM Sezimovo Ústí ke schválení návrh rozpočtu města Sezimovo Ústí na r. 2021 ve znění dle 
důvodové zprávy. 
Hlasování 7A/0N/0Z 
 
Střednědobý výhled rozpočtu města Sezimovo Ústí na období let 2022–2025 (mat. č. 362/2020) 
Usnesení č. 385/2020 
RM po projednání 
I. Předkládá  
ZM Sezimovo Ústí ke schválení střednědobý výhled rozpočtu města Sezimovo Ústí na období let 
2022–2025 dle přílohy.  
Hlasování 7A/0N/0Z 
 
Změna způsobu využití části provozní dotace ZŠ Školní nám. 628 (mat. č. 369/2020) 
Usnesení č. 386/2020 
RM po projednání 
I. Souhlasí 
se změnou způsobu využití části provozní dotace r. 2020 organizace Základní škola Sezimovo Ústí, 
Školní náměstí 628, okres Tábor, tak, že finanční prostředky ve výši 25.000 Kč rozpočtované na 
provoz sborů a souborů budou využity k jiným provozním výdajům organizace.  
Hlasování 7A/0N/0Z 
 
Prodej části pozemku parc. č. 692/8 (mat. č. 364/2020) 
Usnesení č. 387/2020 
RM po projednání 
I. Neschvaluje  
záměr prodeje části pozemku č. parc. 692/8 – manipulační plocha, ostatní plocha, obec a k. ú. 
Sezimovo Ústí, o výměře cca 35 m2, panu xx, trv. bytem xxxx. 
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II. Schvaluje  
záměr pronájmu části pozemku č. parc. 692/8 – manipulační plocha, ostatní plocha, obec a k. ú. 
Sezimovo Ústí, o výměře cca 35 m2, panu xx, trv. bytem xxxx, za nájemné ve výši 50 Kč/m2/rok,  
a to na dobu určitou v trvání 1 roku. 
Hlasování 4A/2N/1Z 
 
Řešení smluvní pokuty – Smlouva o dílo Dům s pečovatelskou službou (mat. č. 367/2020) 
Usnesení č. 388/2020 
RM po projednání 
I. Odkládá 
projednání uvedeného materiálu. 
Hlasování 7A/0N/0Z 
 
Žádost o splátkový kalendář za byt č. p. 602/4, ul. Lipová, Sezimovo Ústí (mat. č. 374/2020) 
Usnesení č. 389/2020 
RM po projednání 
I. Odkládá 
projednání uvedeného materiálu. 
Hlasování 7A/0N/0Z 
 
Žádost odborové organizace při MěÚ o navýšení tzv. indispozičního volna (mat. č. 355/2020) 
Usnesení č. 390/2020 
RM po projednání 
I. Neschvaluje 
navýšení tzv. indispozičního volna, tj. volna nad rámec minimálních práv, která zaměstnanci 
zajišťuje zákoník práce a nařízení vlády, kterým se stanoví okruh a rozsah jiných důležitých 
osobních překážek v práci, a to na maximálně 5 dní v kalendářním roce.  
Hlasování 7A/0N/0Z 
 
Návrh odměn pro ředitele/lku p.o. Správa města Sezimovo Ústí a p.o. Městské středisko kultury 
a sportu Sezimovo Ústí (mat. č. 366/2020) 
Usnesení č. 391/2020 
RM po projednání 
I. Schvaluje 
odměny pro ředitele p. o. Správa města Sezimovo Ústí a ředitelku p. o. Městské středisko kultury  
a sportu Sezimovo Ústí za II. pololetí r. 2020, dle předloženého návrhu. 
Hlasování 4A/0N/3Z 
 
Návrh odměn pro ředitele/ředitelky základních a mateřských škol (mat. č. 368/2020) 
Usnesení č. 392/2020 
RM po projednání 
I. Schvaluje 
odměny pro ředitele/ředitelky základních a mateřských škol zřizovaných městem Sezimovo Ústí za 
I. pololetí školního roku 2020/2021, dle předloženého návrhu. 
Hlasování 6A/1N/0Z 
 
Mimořádné odměny pro ředitele/ředitelky ZŠ a MŠ (mat. č. 371/2020) 
Usnesení č. 393/2020 
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RM po projednání 
I. Schvaluje 
přiznání mimořádných odměn pro ředitele/ředitelky základních a mateřských škol v r. 2020 dle 
upraveného návrhu. 
Hlasování 4A/0N/3Z 
 
Zápis č. 8 z jednání komise na ochranu ŽP (mat. č. 363/2020) 
Usnesení č. 394/2020 
RM po projednání 
I. Bere na vědomí 
předložený zápis z 8. schůze komise na ochranu životního prostředí a závěry v něm uvedené. 
Hlasování 7A/0N/0Z 
 
 
 
 
   Mgr. Ing. Martin Doležal, v. r.                                                         Ludmila Svatková, v. r. 
              starosta města                                              místostarostka města
  


