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Usnesení 
ze schůze Rady města Sezimovo Ústí, konané dne 2. 12. 2019 

 
Návrh OZV č. 4/2019, o místních poplatcích – úprava (mat. č. 386/2019) 
Usnesení č. 385/2019 
RM po projednání 
I. Revokuje   
usnesení RM č. 364/2019 ze dne 25. 11. 2019.  
II. Předkládá   
ZM Sezimovo Ústí ke schválení Obecně závaznou vyhlášku č. 4/2019, o místních poplatcích, dle 
předloženého návrhu. 
Hlasování 7A/0N/0Z 
 
Nařízení č. 1/2019 Tržní řád (mat. č. 372/2019) 
Usnesení č. 386/2019 
RM po projednání 
I. Schvaluje 
Nařízení č. 1/2019, kterým se vydává Tržní řád, dle upraveného návrhu, a to účinností od 1. 1. 
2020. 
Hlasování 7A/0N/0Z 
 
Dům s pečovatelskou službou II. etapa – podání žádosti o dotaci (mat. č. 373/2019) 
Usnesení č. 387/2019 
RM po projednání 
I. Předkládá 
ZM Sezimovo Ústí k projednání návrh na schválení: 
a) podání žádosti v rámci Výzvy k předkládání žádostí o poskytnutí dotací v roce 2020 z programu 

Podpora bydlení, podprogram Podporované byty, vyhlášené Ministerstvem pro místní rozvoj, a 
to na realizaci projektu: „Dům s pečovatelskou službou, Sezimovo Ústí, II. etapa“; 

b) zajištění předfinancování a spolufinancování projektu: „Dům s pečovatelskou službou, Sezimovo 
Ústí, II. etapa“ tak, že celkové náklady projektu budou v maximální výši 66.760.000 Kč vč. DPH. 

Hlasování 7A/0N/0Z 
 
CENTES – záměr uzavření dodatku č. 11 ke smlouvě o nájmu (mat. č. 384/2019) 
Usnesení č. 388/2019 
RM po projednání 
I. Schvaluje 
záměr uzavření dodatku č. 11 ke smlouvě o nájmu souboru movitých a nemovitých věcí ze dne 29. 
3. 2000, se společností CENTES Sezimovo Ústí, a. s., IČ: 25111183, sídlem Dr. E. Beneše 21/6, 391 
01 Sezimovo Ústí, s předmětem nájmu: systém vytápění, tj. stavby, technologické zařízení 
(primární a sekundární rozvody tepla, výměníkové stanice, domovní předávací stanice a měřiče 
tepla), komunikací, pozemků a drobného hmotného investičního majetku, dle přiloženého návrhu 
dodatku smlouvy s tím, že doba trvání uvedené smlouvy bude prodloužena do 31. 12. 2020. 
Hlasování 7A/0N/0Z 
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Osvobození od části pohledávky na byt č. 627/26 – p. Kurzweil (mat. č. 385/2019) 
Usnesení č. 389/2019 
RM 
I. Odkládá 
projednání uvedeného materiálu. 
Hlasování 7A/0N/0Z 
 
Personální audit - MSKS 
Usnesení č. 390/2019 
RM po projednání 
I. Bere na vědomí 
závěrečnou zprávu personálního auditu p.o. Městské středisko kultury a sportu, provedeného 
společností FIDES POPULI, s.r.o., Jeremiášova 1945/6, České Budějovice, IČ: 25158970. 
II. Ukládá 
starostovi města informovat zaměstnance p.o. Městské středisko kultury a sportu o doporučeních, 
vyplývajících z auditu dle bodu I., které se jich týkají. 
Hlasování 7A/0N/0Z 
 
Rozpočtová opatření ZM Sezimovo Ústí na r. 2019 (mat. č. 378/2019) 
Usnesení č. 391/2019 
RM po projednání 
I. Předkládá  
ZM Sezimovo Ústí ke schválení RO ZM Sezimovo Ústí na r. 2019 č. 65 – 68: 
a) rozpočtové opatření ZM č. 65 
Název: Navýšení daňových příjmů nad rámec plánu   

tis. Kč 
Daňové příjmy   3 600,0 
Změna stavu krátkodobých prostředků 
na bankovních účtech 

- 3 600,0 

 
b) rozpočtové opatření ZM č. 66 
Název: Přesun části kapitálových výdajů do rozpočtu r. 2020 

            tis. Kč 
Kapitálové výdaje -7 300,0 
Změna stavu krátkodobých prostředků 
na bankovních účtech 

-7 300,0 

 
ZMĚNA ZÁVAZNÝCH UKAZATELŮ – ROZPOČTOVÁ VĚTA 

ORJ O§ POL TEXT  tis. Kč 
600 3113 6121 Budovy, haly a stavby, ORG 980 -2 300,0 
600 2219 6121 Budovy, haly a stavby, ORG 970 -5 000,0 

 
c) rozpočtové opatření ZM č. 67 
Název: Přesun mimořádných výdajů do rozpočtu r. 2020 - Architektonická soutěž – Husovo 
náměstí a projekt Kociánka                                                  tis. Kč 
Běžné výdaje -1 000,0 
Změna stavu krátkodobých prostředků 
na bankovních účtech 

-1 000,0 
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d) rozpočtové opatření ZM č. 68 
Název: Úspory běžných výdajů r. 2019 

tis. Kč 
Běžné výdaje -1 200,0 
Změna stavu krátkodobých 
prostředků na bankovních účtech 

-1 200,0 

Hlasování 7A/0N/0Z 
 
Poskytnutí dotace v r. 2020 v souladu s platnými smlouvami (mat. č. 379/2019) 
Usnesení č. 392/2019 
RM po projednání 
I. Předkládá  
ZM Sezimovo Ústí ke schválení návrh na poskytnutí dotace v r. 2020 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. 4. 2008, 
ve znění pozdějších dodatků.    
Hlasování 6A/0N/1Z               
 
Rozpočet Sociálního fondu města Sezimovo Ústí pro r. 2020 (mat. č. 380/2019) 
Usnesení č. 393/2019 
RM po projednání 
I. Předkládá 
ZM Sezimovo Ústí ke schválení rozpočet Sociálního fondu města Sezimovo Ústí na rok 2020, dle 
důvodové zprávy. 
Hlasování 7A/0N/0Z 
 
Rozpočet města Sezimovo Ústí na r. 2020 (mat. č. 381/2019) 
Usnesení č. 394/2019 
RM po projednání 
I. Předkládá  
ZM Sezimovo Ústí ke schválení návrh rozpočtu města Sezimovo Ústí na r. 2020, dle důvodové 
zprávy. 
Hlasování 7A/0N/0Z 
 
Rozpočet příspěvkových organizací zřizovaných městem Sezimovo Ústí na r. 2020 (mat. č. 
382/2019) 
Usnesení č. 395/20219 
RM po projednání 
I. Bere na vědomí  
návrhy rozpočtů příspěvkových organizací dle přílohy č. 1 – 7. 
II. Souhlasí  
se zveřejněním návrhů těchto rozpočtů v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb. 
Hlasování 7A/0N/0Z 
 
Střednědobý výhled rozpočtu příspěvkových organizací zřizovaných městem Sezimovo Ústí (mat. 
č. 383/2019) 
Usnesení č. 396/2019 
RM po projednání 
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I. Bere na vědomí  
návrhy střednědobých výhledů rozpočtů příspěvkových organizací dle přílohy č. 1 – 7. 
Hlasování 7A/0N/0Z 
 
Návrh odměn pro ředitele/lku PO Správa města a PO MSKS Sezimovo Ústí (mat. č. 376/2019) 
Usnesení č. 397/2019 
RM po projednání 
I. Schvaluje 
odměny pro ředitele/lku PO Správa města Sezimovo Ústí a PO Městské středisko kultury a sportu 
Sezimovo Ústí za II. pololetí r. 2019, dle předloženého návrhu. 
Hlasování 6A/0N/1Z 
 
Zápis č. 8 ze schůze Komise MH a dopravy RM Sezimovo Ústí ze dne 27. 11. 2019 (mat. č. 
377/2019) 
Usnesení č. 398/2019 
RM po projednání 
I. Bere na vědomí 
zápis č. 8 ze schůze Komise MH a dopravy RM Sezimovo Ústí, konané dne 27. 11. 2019, a schvaluje 
závěry v něm uvedené s těmito připomínkami: 

- žadatel o povolení vyhrazeného parkovacího stání pro držitele Parkovacího průkazu pro 
osoby se zdravotním postižením (držitel průkazu ZTP či ZTP/P) doloží k žádosti i řidičské 
oprávnění a TP vozidla, obojí znějící na jeho jméno či na osobu blízkou, která s žadatelem 
žije ve společné domácnosti; 

- komise MHD při posuzování žádosti o povolení vyhrazeného parkovacího stání pro držitele 
Parkovacího průkazu pro osoby se zdravotním postižením bude brát v úvahu vzdálenost 
místa skutečného pobytu žadatele a lokality, kde má být parkovací stání vyhrazeno.    

Hlasování 7A/0N/0Z 
 

Dary za činnost člena JSDH v r. 2019 (mat. č. 388/2019) 
Usnesení č. 399/2019 
RM po projednání 
I. Souhlasí 
s poskytnutím darů za činnost člena JSDH města Sezimovo Ústí a Kovosvit MAS, a. s. v r. 2019 
v celkové částce 22.000 Kč, dle předloženého návrhu. 
Hlasování 7A/0N/0Z 
 
Dohoda o umístění elektronické úřední desky (mat. č. 387/2019) 
Usnesení č. 400/2019 
RM po projednání 
I. Schvaluje 
uzavření dohody o umístění úřední desky na budově č. p. 1084 k. ú. Sezimovo Ústí se SJM Ing. 
Milan Jeníček a Ing. Eva Jeníčková, Kaplířova 1309/1, 39002 Tábor, dle předloženého návrhu. 
Hlasování 7A/0N/0Z 
 
Byty ve vlastnictví města – informace o nájemném, úprava o míru inflace (mat. č. 375/2019) 
Usnesení č. 401/2019 
RM po projednání 
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I. Bere na vědomí 
informaci o nájemném v bytech ve vlastnictví města Sezimovo Ústí k 30. 11. 2019. 
II. Ukládá 
Ing. Zdeňku Havlůjovi, řediteli PO Správa města Sezimovo Ústí, zajistit od r. 2020 navýšení 
nájemného z pronájmu bytů ve vlastnictví města Sezimovo Ústí o míru inflace vyhlášené Českým 
statistickým úřadem, dle podmínek nájemních smluv, a to u nájemních smluv se sjednaným 
nájemným k 31. 12. 2019 nižším než 65,01 Kč/m2/měsíc.  
III. Předkládá 
ZM Sezimovo Ústí, návrh, aby si: 
a) vyhradilo pravomoc pro účely stanovení nájemného v bytech ve vlastnictví města u nájemních 

smluv, které neobsahují ustanovení o zvyšování nájemného; 
b) stanovilo od 1. 4. 2020 měsíční nájemné ve výši 45 Kč/m2 v bytech ve vlastnictví města u 

nájemních smluv, které neobsahují ustanovení o zvyšování nájemného a kde měsíční nájemné 
k 31. 12. 2019 je nižší než 45 Kč/m2. 

Hlasování 7A/0N/0Z 
 
Prodloužení nájemních smluv na byty v čp. 638 uzavřených do 31. 12. 2019 (mat. č. 351/2019) 
Usnesení č. 402/2019 
RM po projednání 
I. Schvaluje 
uzavření nájemních smluv na byty v domě č. p. 638, Dukelská ulice, Sezimovo Ústí na dobu určitou 
do 31. 12. 2020 za nájemné ve výši 45 Kč/m² takto: 
byt č. 4 Chytrová Marie č. p. 638, Dukelská ulice, Sezimovo Ústí  
byt č. 6 Dinič Juraj č. p. 638, Dukelská ulice, Sezimovo Ústí  
byt č. 8 Capouch František č. p. 638, Dukelská ulice, Sezimovo Ústí  
byt č. 15 Dušková Jaroslava č. p. 638, Dukelská ulice, Sezimovo Ústí  
byt č. 18 Dubay Pavel č. p. 638, Dukelská ulice, Sezimovo Ústí  
byt č. 19 Nemocnice Tábor (pronájem) č. p. 638, Dukelská ulice, Sezimovo Ústí  
byt č. 27 Hofbauerová Marcela č. p. 638, Dukelská ulice, Sezimovo Ústí  
 
Hlasování 7A/0N/0Z 
 
Příprava 7. 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 18. 12. 2019 od 18:00 hodin do velké zasedací místnosti 
Městského úřadu, Dr. E. Beneše 21, Sezimovo Ústí, 7. veřejné zasedání ZM Sezimovo Ústí a 
předkládá RM návrh programu svolávaného ZM.  
Usnesení č. 403/2019 
RM po projednání 
I. Doporučuje 
ZM Sezimovo Ústí tento program jeho zasedání: 

1. Zahájení, volba návrhové komise 
2. Zpráva o kontrole plnění usnesení z 6. veřejného zasedání ZM Sezimovo Ústí ze dne  

31. 10. 2019 
3. Zápis Finančního výboru ZM   
4. Základní informace o hospodaření města Sezimovo Ústí za období 1 - 10 r. 2019 
5. Informace o stavu dotačních projektů města Sezimovo Ústí  
6. Dary občanům za činnost ve prospěch města Sezimovo Ústí v r. 2019 – výbory ZM  
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7. Poskytnutí investiční dotace TJ SOKOL Sezimovo Ústí  
8. Rozpočtová opatření ZM Sezimovo Ústí na r. 2019  
9. OZV č. 3, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, 

využívání a odstraňování komunálních odpadů  
10. OZV č. 4, o místních poplatcích  
11. OZV č. 5, o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování 

komunálních odpadů, včetně systému nakládání se stavebním odpadem  
12. Dům s pečovatelskou službou II. etapa – podání žádosti o dotaci  
13. Zásady pro prodej bytů v r. 2020  
14. Úprava nájemného v bytech ve vlastnictví města (mat. č. 58/2019) 
15. Spolufinancování prokazatelné ztráty z provozu MHD na r. 2020 (mat. č. 59/2019) 
16. Poskytnutí dotace v r. 2020 v souladu s platnými smlouvami  
17. Rozpočet Sociálního fondu města Sezimovo Ústí na r. 2020  
18. Rozpočet města Sezimovo Ústí na r. 2020  
19. Dotazy občanů 
20. 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 
 
 


