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Usnesení 
ze schůze Rady města Sezimovo Ústí, konané dne 18.10.2021 

 
Ukončení činnosti stávajícího dodavatele elektrické energie 
Usnesení č. 373/2021 
RM po projednání 
I. Bere na vědomí 
informace o ukončení činnosti společnosti Kolibřík energie a.s., stávajícího dodavatele elektrické 
energie pro město a jeho příspěvkové organizace. 
II. Pověřuje 
Ing. Zdeňka Havlůje, ředitele p.o. Správa města Sezimovo Ústí, k jednání o výběru nového 
dodavatele elektrické energie pro město a jeho příspěvkové organizace. 
Hlasování: 6A/0N/0Z 
 
Veřejná zakázka „Zateplení bytového domu čp. 490“ – opakované vypsání (mat. č. 355/2021) 
Usnesení č. 374/2021 
RM po projednání 
I. Souhlasí 
s vypsáním veřejné zakázky na investiční akci: „Zateplení bytového domu čp. 490“ dle důvodové 
zprávy. 
II. Jmenuje  
komisi pro otevírání obálek, posouzení kvalifikace uchazečů a hodnocení nabídek ve výběrového 
řízení na veřejnou zakázku „Zateplení bytového domu čp. 490“ ve složení: 
předseda komise:  Ing. Zdeněk Havlůj, ředitel p. o. Správa města Sezimovo Ústí 
členové komise: Ludmila Svatková, místostarostka města  
   Ing. Jiří Prokop, referent odboru ÚPŽPD MěÚ Sezimovo Ústí 
   Jiří Stejskal, vedoucí bytové správy, p. o. Správa města Sezimovo Ústí 
   Lucie Mansfeldová, p. o. Správa města Sezimovo Ústí 
Náhradníci:                  některý z členů RM, Helena Běhavá, p. o. Správa města Sezimovo Ústí 
Hlasování: 6A/0N/0Z 
 
Dlouhodobý plán oprav bytových a nebytových prostor většího rozsahu mat. č. 356/2021) 
Usnesení č. 375/2021 
RM po projednání 
I. Schvaluje  
aktualizaci dlouhodobého plánu oprav bytových a nebytových prostor v majetku města většího 
rozsahu, dle přílohy důvodové zprávy čl. 1–7. 
II. Souhlasí 
s aktualizací nákladů na zateplení bytových domů ve vlastnictví města Sezimovo Ústí v rozsahu dle 
přílohy důvodové zprávy Dlouhodobý plán oprav bytových a nebytových prostor v majetku města 
Sezimovo Ústí většího rozsahu, čl. 8, zařazených do střednědobého výhledu rozpočtu města 
Sezimovo Ústí. 
Hlasování: 6A/0N/0Z 
 
Doplnění systému nakládání s bioodpady v Sezimově Ústí popelnicemi na bioodpad (mat. č. 
357/2021) 
Usnesení č. 376/2021 
RM po projednání 
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I. Bere na vědomí 
informaci o možnosti doplnění systému nakládání s bioodpady v Sezimově Ústí popelnicemi na 
bioodpad pro domácnosti. 
II. Ukládá 
místostarostce města prověřit možnosti zapojení města Sezimovo Ústí do dotačních programů na 
likvidaci bioodpadu a předložit Radě města Sezimovo Ústí návrh na doplnění systému nakládání s 
bioodpady v Sezimově Ústí popelnicemi na bioodpad pro domácnosti. 
Hlasování: 6A/0N/0Z 
 
Aktualizace dlouhodobého plánu obnovy techniky Správy města, jejího pořízení a záměru jejího 
pořízení v roce 2022 (mat. č. 359/2021) 
Usnesení č. 377/2021 
RM po projednání 
I. Bere na vědomí 
informaci o stáří a stavu vozového parku p. o.  Správa města Sezimovo Ústí.  
II. Schvaluje:  

 Aktualizovaný dlouhodobý plán obnovy techniky Správy města Sezimovo Ústí; 

 Pořízení zimních nástaveb na víceúčelový stroj Egholm a sekačky Starjet v roce 2022; 

 Záměr pořízení víceúčelového vozidla (náhrada za vozidlo Magma Alficar); 
dle předloženého návrhu.   
III. Ukládá  
řediteli Ing. Zdeňku Havlůjovi předložit radě města ke schválení vlastní nákup techniky (náhrady za 
vozidlo Magma Alficar), neprodleně po výběru jejího dodavatele.   
Hlasování: 6A/0N/0Z 
 
Odkup pozemků Sportovní areál Soukeník – žádost (mat. č. 352/2021) 
Usnesení č. 378/2021 
RM po projednání 
I. Schvaluje    
podání žádosti o odkup pozemků ve sportovním areálu Soukeník, konkrétně pozemků  
parc.č. 651/29 o výměře 5.990 m2 a pozemků parc.č.st. 2219 o výměře 35 m2, parc.č.st. 2220  
o výměře 35 m2, parc.č.st. 2221 o výměře 35 m2, parc.č.st. 2222 o výměře 35 m2, parc.č.st. 2223  
o výměře 35 m2, parc.č.st. 2224 o výměře 35 m2, parc.č.st. 2225 o výměře 35 m2, parc.č.st. 2226  
o výměře 102 m2, parc.č.st. 2227 o výměře 35 m2 a parc.č.st. 2228 o výměře 35 m2 vše v obci  
a k.ú. Sezimovo Ústí, se všemi součástmi a příslušenstvím, od České republiky, právo hospodařit 
s majetkem státu Lesy České republiky, s. p., Přemyslova 1106/19, 50008 Hradec Králové – Nový 
Hradec Králové.    
Hlasování: 6A/0N/0Z 
 
Změna dopravního značení, zrušení části cyklostezky – lávka přes Kozský potok a cesta okolo 
SRA Pohoda (mat. č. 353/2021) 
Usnesení č. 379/2021 
RM po projednání 
I. Nesouhlasí 
s dočasnou změnou dopravního značení dle žádosti Vodárenské společnosti Táborsko s.r.o., 
Kosova 2894, 390 02 Tábor, IČ: 26069539, ze dne 30.09.2021.  
II. Souhlasí 
s dočasnou změnou dopravního značení na části cyklostezky u SRA Pohoda tak, aby byl umožněn 
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průjezd po části cyklostezky a po lávce přes Kozský potok na parkoviště u sportovišť pro vozidla 
IZS, Správy města Sezimovo Ústí a pro vozidla, která budou mít povolení MěÚ, vše v období do 
15.05.2022 a za podmínky schválení změny příslušným dopravně-správním úřadem. Změna 
dopravního značení spočívá v nahrazení dodatkové tabulky „Mimo zásobování“ dodatkovou 
tabulkou „Mimo povolení MěÚ“, u svislé dopravní značky B11 u budovy čp. 184 k.ú. Sezimovo Ústí, 
když tři povolení k vjezdu na konkrétní osobní vozidla budou vydána vlastníkovi budovy čp. 1211 
k.ú. Sezimovo Ústí a tři povolení k vjezdu na konkrétní osobní vozidla budou vydána Tělovýchovné 
jednotě Spartak MAS Sezimovo Ústí z.s., IČ: 00512419.  
Hlasování: 6A/0N/0Z 
 
Prodloužení nájmu bytu osobě v tíživé životní situaci (mat. č. 354/2021) 
Usnesení č. 380/2021 
RM po projednání 
I. Schvaluje  
prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 491/05, ul. Lipová čp. 491, Sezimovo Ústí – nájemce xx, 
v souladu s Pravidly pro přidělování a užívání bytů ve vlastnictví města Sezimovo Ústí určených pro 
osoby v tíživé životní situaci, schválenými Radou města Sezimovo Ústí usn. č. 61/2020 ze dne 
24.02.2020, a to o 6 měsíců, tj. do 30.06.2022, za měsíční nájemné ve výši 65 Kč/m2. 
Hlasování: 5A/0N/1Z 
 
Záměr pronájmu nebytových prostor v čp. 664 (mat. č. 358/2021) 
Usnesení č. 381/2021 
RM po projednání 
I. Schvaluje 
záměr pronájmu nebytového prostoru v čp. 664 – místnosti č. 8 o celkové výměře 23 m2, za 
nájemné ve výši 680,- Kč/m2 a rok, p. xx, nar. xx, bytem xxxx, a to na dobu neurčitou, za účelem 
zřízení ateliéru a krejčovské dílny.     
Hlasování: 6A/0N/0Z 
 
Výběrové řízení na byt č. 75/04, Husovo nám., Sezimovo Ústí (mat. č. 360/2021) 
Usnesení č. 382/2021 
RM po projednání 
I. Schvaluje  
vyhlášení výběrového řízení pro vyhledání nejvhodnějšího nájemce bytu č. 75/04, Husovo náměstí 
č. p. 75, Sezimovo Ústí, o velikosti 1 + 0, který bude pronajat zájemci formou obálkové metody dle 
pravidel pro pronajímání bytů ve vlastnictví města Sezimovo Ústí. Minimální výše základního 
měsíčního nájemného bude činit 1.518 Kč. Délka platebního období je stanovena na 3 měsíce. 
Hlasování: 6A/0N/0Z 
 
Výběrové řízení na byt č. 609/03, ulice Táboritů, Sezimovo Ústí (mat. č. 361/2021) 
Usnesení č. 383/2021 
RM po projednání 
I. Schvaluje  
vyhlášení výběrového řízení pro vyhledání nejvhodnějšího nájemce bytu č. 609/03, ulice Táboritů 
č. p. 609, 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 4.836 Kč. Délka platebního období je stanovena na 6 měsíců. 
Hlasování: 6A/0N/0Z 
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Zápis č. 9/2021 z Bytové komise RM Sezimovo Ústí, konané dne 13.10.2021 (mat. č. 362/2021) 
Usnesení č. 384/2021 
RM po projednání 
I. Bere na vědomí 
zápis č. 9/2021 z Bytové komise RM Sezimovo Ústí, konané dne 13.10.2021. 
II. Souhlasí 
s uzavřením nájemní smlouvy na byt č. 602/01, o velikosti 1+1, s paní xx, trvale bytem xxxx. 
III. Souhlasí 
s uzavřením nájemní smlouvy na byt č. 611/14, o velikosti 2+1, s paní xx, trvale bytem xxxx. 
IV. Souhlasí 
s uzavřením nájemní smlouvy na byt č. 1113/33, o velikosti 3+1, s panem xx, trvale bytem nám. 
xxxx. 
Hlasování: 6A/0N/0Z 
 
Rekonstrukce ulice Šafaříkova – D1 k SoD (mat. č. 363/2021) 
Usnesení č. 385/2021 
RM po projednání  
I. Schvaluje 
uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo na akci: „Sezimovo Ústí, Šafaříkova ulice – rekonstrukce 
vodovodu a rekonstrukce komunikace“ ze dne 03.12.2021 se společností HES stavební s.r.o., se 
sídlem Zelený pruh 95/97, Braník, 140 00 Praha 4, IČ: 28143213, týkající se úpravy harmonogramu 
prací a konečného termínu dokončení díla. 
Hlasování: 6A/0N/0Z 
 
Záměr pronájmu nebytových prostor v čp. 610 (mat. č. 364/2021) 
Usnesení č. 386/2021 
RM po projednání 
I. Schvaluje 
záměr pronájmu nebytového prostoru v čp. 610 o celkové výměře 69 m2, za měsíční nájemné ve 
výši 4.600 Kč a účelem zřízení krejčovské dílny s doplňkovým prodejem oděvních látek, OSVČ Petře 
Vlkové, IČ: 73487023, Průmyslová 551, 391 02 Planá nad Lužnicí.   
Hlasování: 6A/0N/0Z 
 
Budoucí zřízení služebnosti umístění dešťové kanalizace – Nechyba (mat. č. 365/2021) 
Usnesení č. 387/2021 
RM po projednání 
I. Schvaluje  
budoucí zřízení služebnosti inženýrské sítě – dešťové kanalizace na pozemcích č. parc. 196/109 – 
zahrada a č. parc. 196/110 – zahrada, oba obec a k.ú. Sezimovo Ústí, o délce cca 31,6 m, ve 
vlastnictví xx, trv. bytem xxxx, jako služebnost osobní ve prospěch města Sezimovo Ústí, na dobu 
neurčitou, úplatně, za jednorázovou úplatu ve výši 200 Kč/bm 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.  
Hlasování: 6A/0N/0Z 
 
Vyřazení elektrické pečící pánve (mat. č. 366/2021) 
Usnesení č. 388/2021 
RM po projednání  



5 

 

I. Schvaluje 
vyřazení dlouhodobého hmotného majetku Elektrická smažící pánev, rok výroby 2000, inv.č. 15, 
která je v majetku p.o. Základní škola Sezimovo Ústí, Švehlova 111, okres Tábor,  
IČ: 709 38 300, formou odprodeje třetí osobě obálkovou metodou s tím, že minimální kupní cena 
činí 2.000 Kč a nabídka k prodeji bude zveřejněna 7 dní.   
Hlasování: 6A/0N/0Z 
 
Žádost o prodloužení nájemní smlouvy – restaurace Luna Hilton (mat. č. 367/2021) 
Usnesení č. 389/2021 
RM po projednání 
I. Odkládá 
projednání tohoto materálu. 
Hlasování: 6A/0N/0Z 
 
Zpětvzetí žádosti o dotaci (mat. č. 368/2021) 
Usnesení č. 390/2021 
RM po projednání 
I. Bere na vědomí 
žádost TJ Spartak MAS Sezimovo Ústí z.s. o zpětvzetí žádosti o dotaci na osvětlení softballového 
hřiště z důvodu nerealizace projektu. 
II. Ukládá 
starostovi města Sezimovo Ústí zajistit úpravu rozpočtu r. 2021 v návaznosti na nerealizaci 
projektu. 
Hlasování: 6A/0N/0Z 
 
Základní informace o hospodaření města Sezimovo Ústí za období leden–září r. 2021 (mat. č. 
369/2021) 
Usnesení č. 391/2021 
RM po projednání 
I.  Předkládá 
ZM na vědomí základní informace o hospodaření města Sezimovo Ústí za období leden–září r. 2021. 
Hlasování: 6A/0N/0Z 
 
Změna rozpisu rozpočtu č. 9/2021 (mat. č. 370/2021) 
Usnesení č. 392/2021 
RM po projednání 
I. Schvaluje 
Změnu rozpisu rozpočtu č. 9 
Název: Oprava kamenného schodiště před budovou Spektrum Sezimovo Ústí“ 

ORJ Odd.§ POLOŽKA TEXT tis. Kč 

650 2219 5171 Oprava a udržování 112 

700 6409 5901 Nespecifikované rezervy -112 

      Běžné výdaje 0 

Hlasování: 6A/0N/0Z 
 
 
Mgr. Ing. Martin Doležal, v. r. Ludmila Svatková, v. r. 
starosta města místostarostka města        


