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Usnesení 
ze schůze Rady města Sezimovo Ústí, konané dne 23.08.2021 

 
Pacht částí pozemků na Husově náměstí – pouťové atrakce (mat. č. 299/2021) 
Usnesení č. 318/2021 
RM po projednání 
I. Schvaluje 
pacht částí pozemků parc. č. 788/1 – ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 2555 m2,  
parc. č. 788/2 – ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 2512 m2 a parc. č. 788/3 – ostatní 
plocha, silnice, o výměře 1128 m2, zapsané na listu vlastnictví č. 10001, v obci a k. ú. Sezimovo 
Ústí, které jsou situovány na Husově náměstí v Sezimově Ústí, jednotlivým provozovatelům 
pouťových atrakcí, a to: 
a) p. A. H.,  
b) p. J. K.,   
c) p. F. H.,  
d) p. V. H.,  
e) p. F. H.,   
f) p. B. H.,   
g) p. J. H.,   
h) p. Z. K.,  
i) p. B. B.,  
j) p. J. N.,  
a to na dobu určitou od středy 08.09.2021 od 19:00 hod. do pondělí 13.09.2021 do 12:00 hod. 
za částku 85 Kč/m2 propachtované plochy za celé období, a dále provozovatelům, kteří budou 
z důvodu zachování průjezdnosti umisťovat pouťové atrakce pouze na zkrácené období, 
za alikvotní částku 22 Kč/m2/každý započatý den. 
Hlasování 4A/0N/0Z 
 
Přísedící Okresního soudu v Táboře – Jana Pražmová (mat. č. 301/2021) 
Usnesení č. 319/2021 
RM po projednání 
I. Souhlasí 
se zvolením paní Jany Pražmové, nar. xx, trvale bytem xxxx, do funkce přísedícího Okresního soudu 
v Táboře.  
II. Předkládá 
zastupitelstvu města návrh na zvolení paní Jany Pražmové, nar. xx, trvale bytem xxxx, do funkce 
přísedícího Okresního soudu v Táboře. 
Hlasování 4A/0N/0Z 
 
Zápis ze schůze komise výstavby a územního plánování RM 7/2021 (mat. č. 302/2021) 
Usnesení č. 320/2021 
RM po projednání 
I. Bere na vědomí 
Zápis ze schůze komise výstavby a územního plánování RM 7/2021 bez připomínek. 
Hlasování 4A/0N/0Z 
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Zápis č. 4 ze schůze Komise MH a dopravy RM Sezimovo Ústí, konané dne 11.08.2021 (mat. č. 
303/2021) 
Usnesení č. 321/2021 
RM po projednání 
I. Bere na vědomí 
Zápis č. 4 ze schůze Komise MH a dopravy RM Sezimovo Ústí, konané dne 11.08.2021 bez 
připomínek. 
Hlasování 4A/0N/0Z 
 
Žádost o souhlas s nabytím účelově určeného daru (ZŠ Sezimovo Ústí, Švehlova 111, okres 
Tábor) (mat. č. 304/2021) 
Usnesení č. 322/2021 
RM po projednání 
I. Schvaluje 
v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních 
rozpočtů, v platném znění, přijetí účelově určeného finančního daru v celkové výši 29 353 Kč 
Základní školou Sezimovo Ústí, Švehlova 111, okres Tábor, IČ: 70938300. Finanční dar od 
společnosti WOMEN FOR WOMEN, o. p. s., Vlastislavova 152/4, 140 00 Praha 4, IČ: 24231509 
bude použit výhradně k účelu uhrazení stravného ve školní jídelně pro celkem 7 žáků ve školním 
roce 2021/2022 (období od 01.09.2021 do 30.06.2022). Dar bude poskytnut ve dvou etapách; část 
ve výši 11.473 Kč v r. 2021 a část ve výši 17.880 Kč v r. 2022. 
Hlasování 4A/0N/0Z 
 
Žádost o poskytnutí finančního příspěvku – Eva Pláničková (mat. č. 305/2021) 
Usnesení č. 323/2021 
RM po projednání 
I. Schvaluje  
poskytnutí finančního daru paní Evě Pláničkové, bytem xxxx, na úhradu nákladů spojených 
s organizací 6. ročníku Běžeckého krosu okolo Soukeníku ve výši 2.000 Kč, bez povinnosti 
vyúčtování, a uzavření darovací smlouvy dle předloženého návrhu.  
Hlasování 4A/0N/0Z 
 
Oprava částky u RO ZM č. 25 
Usnesení č. 324/2021 
RM po projednání 
I. Mění 
výši RO ZM č. 25, které RM SÚ doporučila svým usnesením č. 293/2021 ze dne 12.07.2021 
předložit ZM SÚ ke schválení, kdy částku 30 tis. Kč nahrazuje částkou 33,1 tis. Kč, a to z důvodu 
úhrady poplatků za návrh na vklad do katastru nemovitostí 
rozpočtové opatření ZM č. 25 
Název: Smlouvy dle usnesení ZM č. 41/2021/15 ze dne 09.06.2021 

          
 tis. Kč 

Kapitálové výdaje 33,1 

Běžné výdaje -33,1 

Výdaje celkem 0,0 
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ZMĚNA ZÁVAZNÝCH UKAZATELŮ – ROZPOČTOVÁ VĚTA 

 

ORJ Odd.§ POLOŽKA TEXT  tis. Kč 

100 2212 6121 Budovy, haly a stavby 3,7 

100 2212 6130 Pozemky 28,4 

100 3639 6130 Pozemky 1,0 

Hlasování 4A/0N/0Z 
 
Základní informace o hospodaření města Sezimovo Ústí za období leden–červenec r. 2021 (mat. 
č. 307/2021)  
Usnesení č. 325/2021 
RM po projednání 
I.  Předkládá 
ZM na vědomí základní informace o hospodaření města Sezimovo Ústí za období leden–červenec 
r. 2021 
Hlasování 4A/0N/0Z 
 
Převod nájemní smlouvy na byt č. 491/02, ulice Lipová na paní xx (mat. č. 308/2021) 
Usnesení č. 326/2021 
RM po projednání 
I. Schvaluje 
převod nájmu bytu č. 491/02, ulice Lipová č. p. 491, Sezimovo Ústí, o velikosti 2+1, o celkové ploše 
55,95 m² na paní xx s tím, že nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou do 31.12.2022, 
s možností prodloužení nájemního vztahu na dobu neurčitou, nájemné bude k datu podpisu 
smlouvy činit 132,94 Kč/m²/měsíc. 
Hlasování 4A/0N/0Z 
 
Zápis č. 7/2021 z Bytové komise RM Sezimovo Ústí, konané dne 18.08.2021 (mat. č. 309/2021) 
Usnesení č. 327/2021 
RM po projednání 
I. Bere na vědomí 
zápis č. 7/2021 z Bytové komise RM Sezimovo Ústí, konané dne 18.08.2021. 
II. Souhlasí 
s uzavřením nájemní smlouvy na byt č. 1500/1.1, o velikosti 2+kk, s panem xx, trvale bytem xxxx. 
Hlasování 4A/0N/0Z 
 
Žádost o možnost předplaceného nájemného (mat. č. 310/2021) 
Usnesení č. 328/2021 
RM po projednání 
I. Neschvaluje 
předplacení sjednaného nájemného za byt č. 1500/4.9 v DPS, ulice K Hájence 1500, 391 02 
Sezimovo Ústí o velikosti 2 + kk ve výši 11.111 Kč měsíčně na 12 měsíců dopředu. 
Hlasování 4A/0N/0Z 
 
Napojení č.p.209, č.p.1102 a č.p.194 na dešťovou kanalizaci (mat. č. 311/2021) 
Usnesení č. 329/2021 
RM po projednání 
I. Bere na vědomí 
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žádost p. xx, xxxx, a xx, xxxx, ze dne 06.08.2021 o napojení svodů dešťové kanalizace u č.p. 209, 
č.p. 1102 a č.p. 194 do nově budované dešťové kanalizace v rámci akce: „Rekonstrukce ul. 
Šafaříkova – Sezimovo Ústí“.  
II. Souhlasí 
s napojením svodů dešťové kanalizace z pozemku parc.č.st. 175 s budovou č.p. 209, z pozemku 
parc.č.st. 2911 s budovou č.p. 1102 a z pozemku parc.č.st. 168 s budovou č.p. 194, vše v obci  
a k.ú. Sezimovo Ústí do dešťové kanalizace budované v rámci akce: „Rekonstrukce ul. Šafaříkova –
Sezimovo Ústí“ s tím, že náklady spojené s vybudováním napojení budou hrazeny žadateli dle 
vyčíslení prokazatelných nákladů.  
Hlasování 4A/0N/0Z 
 
Zřízení služebnosti inženýrské sítě a souhlas se stavbou – zemní kabel NN, lokalita  
Nad Nechybou (mat. č. 312/2021) 
Usnesení č. 330/2021 
RM po projednání 
I. Schvaluje  
zřízení služebnosti spočívající v umístění inženýrské sítě – zemní kabel NN v délce cca 62 m 
v pozemku č. parc. 199/185 – ostatní plocha, ostatní komunikace a v délce cca 2 m v pozemku  
č.  parc. 387/11 – ostatní plocha, ostatní komunikace, oba obec a k.ú. Sezimovo Ústí, jako 
služebnost osobní, ve prospěch společnosti EG.D, a.s., IČ: 28085400, se sídlem Lidická 1873/36, 
602 00  Brno, na dobu neurčitou a úplatně za cenu 100  Kč/bm kabelového vedení + 21% DPH. 
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.  
II. Souhlasí 
se stavbou pod názvem „Sezimovo Ústí: ZTV Nad Nechybou 30OM“   na pozemcích č. parc. 
199/185 – ostatní plocha, ostatní komunikace a č. parc. 387/11 – ostatní plocha, ostatní 
komunikace, oba obec a k.ú. Sezimovo Ústí, na kterých má být stavba realizována, a jejichž 
vlastníkem je město Sezimovo Ústí. 
Hlasování 4A/0N/0Z 
 
Příprava 16. veřejného zasedání ZM Sezimovo Ústí 
Usnesení č. 331/2021 
RM po projednání 
I. Doporučuje 
ZM Sezimovo Ústí tento program jeho zasedání: 
1. Zahájení, volba návrhové komise 
2. Zpráva o kontrole plnění usnesení z 15. veřejného zasedání ZM Sezimovo Ústí ze dne 

09.06.2021 
3. Zápis Finančního výboru ZM Sezimovo Ústí  
4. Zápis Kontrolního výboru ZM Sezimovo Ústí  
5. Přísedící okresního soudu v Táboře – Milan Brat 
6. Přísedící okresního soudu – Jana Pražmová 
7. Převod pozemku parc. č. 834/19 k.ú. Sezimovo Ústí 
8. Rozpočtová opatření zastupitelstva města na r. 2021 č. 23–29 
9. Základní informace o hospodaření města Sezimovo Ústí za období leden-červenec r. 2021 
10. Dotazy občanů  
11. Závěr 
II. Navrhuje 
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návrhovou komisi ve složení p. Josef Králík, Ing. Karel Chotovinský, p. Ladislav Šebek. 
Hlasování: 4A/0N/0Z 
 
 
 
 
 
 
 
Mgr. Ing. Martin Doležal, v. r.             Libor Borč, v. r.                                                                                     
           starosta města       člen RM 
 


