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Usnesení 
ze schůze Rady města Sezimovo Ústí, konané dne 15.11.2021 

 
CENTES – smlouvy o výkonu funkce (mat. č. 391/2021) 
Usnesení č. 408/2021 
RM po projednání 
I. Schvaluje 
uzavření smlouvy o výkonu funkce člena představenstva společnosti CENTES Sezimovo Ústí, a.s., 
IČ: 25111183, se sídlem: Sezimovo Ústí, Dr. E. Beneše 21/6, PSČ: 391 01, zapsaná v obchodním 
rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl B, vložka 919, s Ing. Jaroslavem 
Kudrnou, dle předloženého návrhu. 
II. Schvaluje 
uzavření smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady společnosti CENTES Sezimovo Ústí, a.s.,  
IČ: 25111183, se sídlem: Sezimovo Ústí, Dr. E. Beneše 21/6, PSČ: 391 01, zapsaná v obchodním 
rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl B, vložka 919, s Ing. Zdeňkem 
Havlůjem, Ing. Janem Špinglem a p. Josefem Králíkem, dle předložených návrhů. 
Hlasování: 6A/0N/0Z 
 
Žádost o souhlas s nabytím účelově určeného daru (ZŠ Školní náměstí) (mat. č. 395/2021) 
Usnesení č. 409/2021 
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 10 146 Kč 
Základní školou Sezimovo Ústí, Školní náměstí 628, okres Tábor, IČ: 00582620. 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 3 žáky ve školním 
roce 2021/2022 (období od 01.01.2022 do 30.06.2022). 
Hlasování: 6A/0N/0Z 
 
Odměny za činnost člena JSDH za rok 2021 (mat. č. 385/2021) 
Usnesení č. 410/2021 
RM po projednání 
I. Souhlasí 
s poskytnutím odměn za činnost člena JSDH města Sezimovo Ústí a Kovosvit MAS, a. s.  
v roce 2021 v celkové částce 20.000 Kč, dle předloženého návrhu. 
Hlasování: 7A/0N/0Z 
 
Pronájem nebytových prostor v čp. 664 (mat. č. 386/2021) 
Usnesení č. 411/2021 
RM po projednání 
I. Schvaluje 
pronájem nebytového prostoru v čp. 664 – místnosti č. 8 o celkové výměře 23 m2, za nájemné  
ve výši 680 Kč/m2 a rok, paní Kláře Čejkové, nar. xx, bytem xx, a to na dobu neurčitou, za účelem 
zřízení ateliéru a krejčovské dílny. 
II. Schvaluje 
podnájem nebytového prostoru v čp. 664 – místnosti č. 8 o celkové výměře 23 m2, paní Nikole 
Vlčkové, trvale bytem: xx, nar. xx. 
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III. Schvaluje 
prodloužení nájemní smlouvy na pronájem nebytového prostoru v čp. 664 – místnosti č. 9, 
nájemce paní Klára Čejková, na dobu neurčitou.  
Hlasování: 7A/0N/0Z 
 
Pronájem nebytového prostoru v čp. 610 – Petra Vlková (mat. č. 387/2021) 
Usnesení č. 412/2021 
RM po projednání 
I. Schvaluje 
pronájem 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, a to na dobu určitou do 
31.12.2022 s možností na další pronájem na dobu neurčitou.   
Hlasování: 7A/0N/0Z 
 
Přechod nájemní smlouvy na byt č. 610/06, ulice Dukelská nájemce xx a následná výměna bytu 
610/06  a 494/14 – volný byt (mat. č. 388/2021) 
Usnesení č. 413/2021 
RM po projednání 
I. Schvaluje 
přechod nájemní smlouvy na byt č. 610/06, ulice Dukelská č. p. 610, Sezimovo Ústí, velikosti 2 + 1, 
o celkové ploše 60,40 m² na pana xx, trvale bytem tamtéž za měsíční nájemné  
41,40 Kč/m² započtené podlahové plochy bytu s tím, že nájemní smlouva skončí nejpozději 
15.11.2023 ve smyslu ust. § 2279 zákona č. 89/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 
II. Schvaluje 
výměnu bytu č. 610/06, ulice Dukelská č. p. 610, Sezimovo Ústí o velikosti 2 + 1, o celkové ploše 
60,40 m² – nájemce xx a bytu č. 494/14, ulice Lipová č. p. 494, Sezimovo Ústí o velikosti 1 + 1,  
o celkové ploše 32,54 m² – volný byt, za měsíční nájemné 55 Kč/m², s tím, že doba nájmu se 
sjednává na dobu neurčitou.  
Hlasování: 6A/0N/1Z 
 
Zápis č. 10/2021 z Bytové komise RM Sezimovo Ústí, konané dne 03.11.2021 (mat. č. 389/2021) 
Usnesení č. 414/2021 
RM po projednání 
I. Bere na vědomí 
zápis č. 10/2021 z Bytové komise RM Sezimovo Ústí, konané dne 03.11.2021. 
II. Schvaluje 
uzavření nájemní smlouvy k podporovanému pečovatelskému bytu v Domě s pečovatelskou 
službou, ul. K Hájence čp. 1500, byt č. 4.4, o velikosti 1+kk, s žadatelem panem xx, trvale bytem xx, 
dle pořadníku pro další přijímání žádostí o pronájem bytů, který byl sestaven Bytovou komisí Rady 
města Sezimovo Ústí dle Pravidel pro výběr nájemců bytů v DPS a pro uzavírání nájemních smluv. 
Hlasování: 7A/0N/0Z 
 
Žádost o snížení nájemného (mat. č. 390/2021) 
Usnesení č. 415/2021 
RM po projednání 
I. Neschvaluje 
snížení nájemného, na základě žádosti xx, trvalé bydliště: xx, za nájem bytu č. 494/27, Lipová 494. 
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Hlasování: 7A/0N/0Z 
 
Schválení výměny bytu č. 627/30, Školní nám., nájemce xx a bytu č. 490/12, ulice Lipová, volný 
byt (mat. č. 392/2021) 
Usnesení č. 416/2021 
RM po projednání 
I. Souhlasí 
s výměnou bytu č. 627/30, Školní nám. čp. 627, Sezimovo Ústí, o velikosti 2 + 1, ve vlastnictví 
města Sezimovo Ústí – nájemce xx za byt č. 490/12, ulice Lipová čp. 490, Sezimovo Ústí o velikosti 
2 + 1, ve vlastnictví města Sezimovo Ústí – volný byt, za nájemné ve stávající výši. 
Hlasování: 7A/0N/0Z 
 
Žádost odborové organizace při MěÚ o navýšení tzv. indispozičního volna (mat. č. 393/2021) 
Usnesení č. 417/2021 
RM po projednání 
I. Schvaluje 
s účinností od 01.01.2022 navýšení tzv. indispozičního volna, tj. volna nad rámec minimálních práv, 
která zaměstnanci zajišťuje Zákoník práce a nařízení vlády č. 590/2006 Sb., kterým se stanoví okruh 
a rozsah jiných důležitých osobních překážek v práci, poskytovaného zaměstnancům města 
Sezimovo Ústí dle usnesení Rady města Sezimovo Ústí č. 323/2017 ve znění usnesení č. 298/2018  
a č. 337/2019, a to na maximálně 5 dní v kalendářním roce. Podmínky čerpání indispozičního volna 
a rozsah čerpání indispozičního volna v případě nástupu do zaměstnání v průběhu kalendářního 
roku budou stanoveny interním pokynem města a MěÚ Sezimovo Ústí. 
Hlasování: 7A/0N/0Z 
 
Nebytový prostor – bufet s předzahrádkou ve sportovně rekreačním areálu Pohoda – vyhlášení 
výběrového řízení na pacht (mat. č. 394/2021) 
Usnesení č. 418/2021 
RM po projednání 
I. Schvaluje 
podmínky výběrového řízení vyhlašovaného p.o. Správa města Sezimovo Ústí, IČ 71238522, se 
sídlem Průmyslová 1095, 391 02 Sezimovo Ústí, na pacht nebytových prostor tvořících bufet  
o výměře 19 m2 (část stavby občanského vybavení čp. 1241, parc. č. st. 3340 zapsané na  LV 5470 – 
vlastník město Sezimovo Ústí – v obci a k.ú. Sezimovo Ústí) a předzahrádky o výměře 95 m2 
(situované na části pozemku parc. č. 173/16, ostatní plocha, jiná plocha, zapsaném na LV č. 5470 – 
vlastník město Sezimovo Ústí – v obci a k. ú. Sezimovo Ústí), ve sportovně rekreačním zařízení 
Pohoda, dle předloženého návrhu. 
Hlasování: 7A/0N/0Z 
 
Rozpočtová opatření rady města na r. 2021 č. 26–28 (mat. č. 396/2021) 
Usnesení č. 419/2021 
RM po projednání 
I. Schvaluje 
a) rozpočtové opatření RM č. 26 
Název: Přijetí neinvestiční dotace z MPSV z OP potravinové a materiální pomoci (projekt 
Potravinová pomoc dětem v hmotné nouzi v Jč. kraji 2021/2022 
č. CZ.30.X.0/0.0/0.0/21_011/0000068) a její poukázání konečnému příjemci Základní škola 
a Mateřská škola Sezimovo Ústí, 9. května 489, okres Tábor  
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ORJ O§ POL UZ Text  Kč 

300  4122 13014 Neinvestiční přijaté transfery od krajů, nástroj 120, 
zdroj 1  

1 424,59 

300  4122 13014 Neinvestiční přijaté transfery od krajů, nástroj 120, 
zdroj 5 

8 072,66 

421 4329 5336  Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým 
organizacím, nástroj 120, zdroj 1  

1 424,59 

421 4329 5336  Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým 
organizacím, nástroj 120, zdroj 5 

8 072,66 

    Saldo 0,00 

 
b) rozpočtové opatření RM č. 27 
Název: Příspěvek ze státního rozpočtu dle zákona č. 95/2021 Sb., o kompenzačním bonusu pro rok 
2021, do rozpočtů obcí                 Kč 
Přijaté transfery 66 324,59 

Běžné výdaje 66 324,59  

Saldo 0,00 

 
c) rozpočtové opatření RM č. 28 
Název: Montáž a zprovoznění kamerového bodu (umístění na budově HOCHTIEF CZ a.s.)  
                    tis. Kč 
Kapitálové výdaje 44 

Běžné výdaje -44  

Výdaje celkem 0 

 
ZMĚNA ZÁVAZNÝCH UKAZATELŮ – ROZPOČTOVÁ VĚTA 
ORJ O§ POL Text tis. Kč  

500 5311 6122 Stroje, přístroje a zařízení 44 

Hlasování: 7A/0N/0Z 
 
BD Astra – parkování (mat. č. 397/2021) 
Usnesení č. 420/2021 
RM po projednání 
I. Odkládá  
projednání tohoto materiálu. 
Hlasování: 7A/0N/0Z 
 
Zásilkovna – záměr pronájmu pozemku (mat. č. 398/2021) 
Usnesení č. 421/2021 
RM po projednání 
I. Schvaluje 
záměr pronájmu části pozemku parc.č. 830/1 k.ú. Sezimovo Ústí o výměře cca 2 m2 za účelem 
umístění bezkontaktního výdejového boxu společností Zásilkovna s.r.o., IČ: 28408306, Lihovarská 
1060/12, Libeň, 190 00 Praha 9, a to na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 6 měsíců za roční 
nájemné ve výši 4.000 Kč plus DPH v zákonem stanovené výši.   
Hlasování: 7A/0N/0Z 
 
Mgr. Ing. Martin Doležal, v. r. Ludmila Svatková, v. r. 
starosta města místostarostka města        


