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Usnesení 
ze schůze Rady města Sezimovo Ústí, konané dne 15.12.2021 

 
CENTES – Dodatek č. 13 ke smlouvě o nájmu (mat. č. 444/2021) 
Usnesení č. 468/2021 
RM po projednání 
I. Schvaluje 
uzavření dodatku č. 13 ke smlouvě o nájmu souboru movitých a nemovitých věcí ze dne  
29.03.2000, 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 31.12.2022. 
Hlasování: 6A/0N/0Z 
 

Zásilkovna – pronájem pozemku (mat. č. 445/2021) 
Usnesení č. 469/2021 
RM po projednání 
I. Schvaluje 
pronájem 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 bez DPH.   
Hlasování: 6A/0N/0Z 
 

Žádost o poskytnutí finančního příspěvku – Ochrana fauny ČR o. p. s. (mat. č. 446/2021) 
Usnesení č. 470/2021 
RM po projednání 
I. Schvaluje 
poskytnutí finančního daru organizaci Ochrana fauny ČR o.p.s., Svatý Jan, Hrachov 13, 
IČ: 67778585, na úhradu nákladů spojených s financováním chodu organizace ve výši 4 000 Kč bez 
povinnosti vyúčtování. 
II. Schvaluje 
uzavření darovací smlouvy dle předloženého návrhu.  
Hlasování: 6A/0N/0Z 
 

Dodatek č. 2 k SoD ul. Šafaříkova (mat. č. 447/2021) 
Usnesení č. 471/2021 
RM po projednání 
I. Schvaluje 
uzavření dodatku č. 2 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 navýšení ceny díla  
o 973.825,68 Kč bez DPH (nová cena díla činí 13.239.029,48 Kč). 
Hlasování: 6A/0N/0Z 

 
Mgr. Ing. Martin Doležal, v. r. Ludmila Svatková, v. r. 
starosta města místostarostka města        


