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Usnesení 
ze schůze Rady města Sezimovo Ústí, konané dne 06.09.2021 

 
Žádost o bezúplatné zapůjčení prostor kina SPEKTRUM – VOŠ, SŠ a COP Sezimovo Ústí (mat. č. 
317/2021) 
Usnesení č. 336/2021 
RM po projednání 
I. Schvaluje 
krátkodobou výpůjčku šaten a velkého sálu kina Spektrum Vyšší odborné škole, Střední škole, 
Centru odborné přípravy, Budějovická ul. 421, 391 02 Sezimovo Ústí, IČ: 12907731, za účelem 
konání školního představení dne 04.12.2021 v čase od 15.30 do 18.00 hodin, a to na základě 
žádosti paní doc. PhDr. Mgr. Lenky Hruškové, PhD., ředitelky školy, číslo COP/2053/2021 ze dne 
24.08.2021. 
Hlasování: 5A/0N/0Z 
 
Žádost o bezúplatné zapůjčení prostor kina SPEKTRUM – Den architektury organizace KRUH, z.s. 
(mat. č. 318/2021) 
Usnesení č. 337/2021 
I. Schvaluje 
krátkodobou výpůjčku velkého sálu kina Spektrum organizaci KRUH z.s., zastoupenou místní 
organizátorkou Ing. arch. Karolínou Koubovou, se sídlem: Londýnská 2578/54, Vinohrady Praha 2, 
120 00 Praha, IČO: 26537389 za účelem konání festivalu Dny architektury dne 03.10.2021 v čase 
od 15.00 do 17.00 hodin, a to na základě žádosti paní Ing. arch. Karolíny Koubové, zastupující 
místní organizátory ze dne 30.08.2021. 
RM po projednání 
Hlasování: 5A/0N/0Z 
 
Výběrové řízení na byt č. 602/01, ulice Lipová, Sezimovo Ústí (mat. č. 319/2021) 
Usnesení č. 338/2021 
RM po projednání 
I. Schvaluje  
vyhlášení výběrového řízení pro vyhledání nejvhodnějšího nájemce bytu č. 602/01, ulice Lipová  
č. p. 602, Sezimovo Ústí, o velikosti 1 + 1, který bude pronajat zájemci formou obálkové metody 
dle pravidel pro pronajímání bytů ve vlastnictví města Sezimovo Ústí. Minimální výše základního 
měsíčního nájemného bude činit 1.661 Kč. Délka platebního období je stanovena na 3 měsíce. 
Hlasování: 5A/0N/0Z 
 
Výběrové řízení na byt č. 611/14, ulice Dukelská, Sezimovo Ústí (mat. č. 320/2021) 
Usnesení č. 339/2021 
RM po projednání 
I. Schvaluje  
vyhlášení výběrového řízení pro vyhledání nejvhodnějšího nájemce bytu č. 611/14, ulice Dukelská 
č. p. 611, Sezimovo Ústí, o velikosti 2 + 1, který bude pronajat zájemci formou obálkové metody 
dle pravidel pro pronajímání bytů ve vlastnictví města Sezimovo Ústí. Minimální výše základního 
měsíčního nájemného bude činit 3.795 Kč. Délka platebního období je stanovena na 6 měsíců. 
Hlasování: 5A/0N/0Z 
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Výběrové řízení na byt č. 1113/33, ulice Průmyslová, Sezimovo Ústí (mat. č. 321/2021) 
Usnesení č. 340/2021 
RM po projednání 
I. Schvaluje  
vyhlášení výběrového řízení pro vyhledání nejvhodnějšího nájemce bytu č. 1113/33, ulice 
Průmyslová č. p. 1113, Sezimovo Ústí, o velikosti 3 + 1, který bude pronajat zájemci formou 
obálkové metody dle pravidel pro pronajímání bytů ve vlastnictví města Sezimovo Ústí. Minimální 
výše základního měsíčního nájemného bude činit 5.692 Kč. Délka platebního období je stanovena 
na 6 měsíců. 
Hlasování: 5A/0N/0Z 
 
Zápis č. 11 z jednání komise na ochranu ŽP (mat. č. 322/2021) 
Usnesení č. 341/2021 
RM po projednání 
I. Bere na vědomí 
předložený zápis z 11. schůze komise na ochranu životního prostředí a závěry v něm uvedené. 
Hlasování: 5A/0N/0Z 
 
Zřízení služebnosti inženýrské sítě a souhlas se stavbou – zemní kabel NN, lokalita Nad 
Nechybou (mat. č. 323/2021) 
Usnesení č. 342/2021 
RM po projednání 
I. Schvaluje  
zřízení služebnosti spočívající v umístění inženýrské sítě – zemní spojka NN, zemnící páska a zemní 
kabel NN v  délce cca 62 m v pozemku č. parc. 199/185 – ostatní plocha, ostatní komunikace, 
v délce cca 55 m v pozemku č. parc. 387/2 – ostatní plocha, ostatní komunikace a v délce cca 2 m  
v pozemku č.  parc. 387/11 – ostatní plocha, ostatní komunikace,  vše 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, č. parc. 387/2 – ostatní plocha, ostatní komunikace a č. parc. 
387/11 – ostatní plocha, ostatní komunikace,  vše obec a k.ú. Sezimovo Ústí, na kterých má být 
stavba realizována, a jejichž vlastníkem je město Sezimovo Ústí. 
Hlasování: 5A/0N/0Z 
 
Rozpočtové opatření zastupitelstva města na r. 2021 č. 30 (mat. č. 324/2021) 
Usnesení č. 343/2021 
RM po projednání 
I. Předkládá  
ZM Sezimovo Ústí ke schválení 
rozpočtové opatření ZM č. 30 
Název: Přijetí investičního transferu na realizaci projektu „Město Sezimovo Ústí – nákup vozidla 
pro pečovatelskou službu“, nákup vozidla a dofinancování projektu z vlastních zdrojů 
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             tis. Kč 

Přijaté transfery 290,4 

Kapitálové výdaje 478,0 

Běžné výdaje -187,6  

Saldo 0 

 
ZMĚNA ZÁVAZNÝCH UKAZATELŮ – ROZPOČTOVÁ VĚTA 

ORJ Odd.§ POLOŽKA TEXT  tis. Kč 

100 4351 6123 Dopravní prostředky 478 

 
Doplnění programu 16. veřejného zasedání ZM Sezimovo Ústí 
Usnesení č. 344/2021 
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. 23–30 
9. Základní informace o hospodaření města Sezimovo Ústí za období leden–červenec r. 2021 
10. Informace o stavu dotačních projektů města 
11. Dopravní automobil pro poskytovatele sociálních služeb pro převoz klientů – přijetí dotace z 

MPSV 
12. Dotazy občanů  
13. Závěr 
II. Navrhuje 
návrhovou komisi ve složení p. Josef Králík, Ing. Karel Chotovinský, p. Ladislav Šebek. 
Hlasování: 5A/0N/0Z 
 
 
 
 
 
Mgr. Ing. Martin Doležal, v. r. Ludmila Svatková, v. r.            
          starosta města                                                                                              místostarostka města 
 


