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Usnesení 
ze schůze Rady města Sezimovo Ústí, konané dne 16. 1. 2017 

 
Zápis z Komise na ochranu životního prostředí RM Sezimovo Ústí ze dne 21. 12. 2016 (mat. č. 
1/2017) 
Usnesení č. 1/2017 
RM po projednání 
I. Bere na vědomí 
předložený zápis z 8. schůze Komise na ochranu životního prostředí RM Sezimovo Ústí ze dne 21. 
12. 2016 s těmito připomínkami: 
- k bodu 6: RM souhlasí s odstraněním javoru jasanolistého a smrku stříbrného dle doporučení 

komise, v otázce skupin bříz RM ukládá komisi koncepčně řešit vnitroblok Dukelská – Táboritů – 
Lipová – Pionýrů s přihlédnutím nejen ke stavu a perspektivě stromů, ale i jejich dopadů na 
kvalitu bydlení v dané lokalitě.     

Hlasování 7A/0N/0Z 
 
Pronájem restaurace SPEKTRUM – podmínky rekonstrukce restaurace (mat. č. 2/2017) 
Usnesení č. 2/2017 
RM po projednání 
I. Souhlasí   
s rekonstrukcí nebytových prostor tvořících restauraci Spektrum, tj. nebytového prostoru 
restaurace Spektrum o celkové výměře cca 121,00 m2 v budově čp. 701 (kino Spektrum) na 
náměstí T. Bati v Sezimově Ústí, která je součástí pozemku parc.č.st. 2495, LV č. 5461 vše v obci a 
k.ú. Sezimovo Ústí, dle předloženého návrhu, a to do celkové maximální výše nákladů 300.000 Kč, 
včetně DPH.  
Hlasování 7A/0N/0Z 
 
Konečná cena tepla v Sezimově Ústí  za r. 2016 (mat. č. 27/2017) 
Usnesení č. 3/2017 
RM po projednání 
I. Schvaluje 
konečnou průměrnou cenu tepla za r. 2016 dodávanou distributorem tepla společností 
ENERGOINVEST, a. s. (od 1. 1. 2017 CENTES Sezimovo Ústí, a. s.) ve výši 589,44 Kč bez DPH, 677,86 
Kč s 15 % DPH. 
II. Ukládá 
Ing. Zdeňku Havlůjovi, předsedovi správní rady společnosti CENTES Sezimovo Ústí, a. s., zajistit 
výpočty konečných cen tepla za r. 2016 pro jednotlivé úrovně předání a dále přípravu a distribuci 
faktur za dodávku tepla v r. 2016 odběratelům. 
Hlasování 7A/0N/0Z 
 
CENTES – smlouva o výkonu funkce statutárního ředitele (mat. č. 23/2017) 
Usnesení č. 4/2017 
RM po projednání 
I. Schvaluje 
uzavření smlouvy o výkonu funkce člena statutárního ředitele 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. 
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II. Pověřuje 
Ing. Zdeňka Havlůje, předsedu správní rady společnosti CENTES Sezimovo Ústí, a.s., IČ: 25111183, 
se sídlem: Sezimovo Ústí, Dr. E. Beneše 21/6, PSČ: 391 01, podpisem smlouvy o výkonu funkce 
člena statutárního ředitele dle bodu I. usnesení. 
Hlasování 7A/0N/0Z 
 
Nápravná opatření ke kontrolním zjištěním PO Správa města Sezimovo Ústí (mat. č. 8/2017) 
Usnesení č. 5/2017 
RM po projednání 
I. Bere na vědomí 
informaci o provedených opatřeních PO Správa města Sezimovo Ústí ve věci kontrolních zjištění 
dle protokolu o kontrole ze dne 22. 7. 2016, Protokolu o komplexní kontrole vedení agendy 
pokladny SRA Pohoda v roce 2015 a dále v souvislosti s dalšími zjištěními při řízení organizace. 
Hlasování 7A/0N/0Z 
 
Informace ke zjištěním z kontroly sportovně rekreačního areálu Pohoda (mat. č. 22/2017) 
Usnesení č. 6/2017 
RM po projednání 
I. Bere na vědomí 
informaci ke zjištěním z kontroly sportovně rekreačního areálu Pohoda. 
Hlasování 7A/0N/0Z 
 
Informace FK Spartak MAS Sezimovo Ústí k plánovaným akcím ve sportovním areálu Soukeník 
(mat. č. 20/2017) 
Usnesení č. 7/2017 
RM po projednání 
I. Bere na vědomí 
informaci FK Spartak MAS Sezimovo Ústí, z. s., Soukeník, 391 02 Sezimovo Ústí, IČ: 47267771, 
o plánovaných opravách a údržbě ve sportovním areálu Soukeník. 
Hlasování 7A/0N/0Z 
 
Oceňování čestných dárců krve v r. 2017 (mat. č. 3/2017) 
Usnesení č. 8/2017 
RM po projednání 
I. Schvaluje 
Pravidla pro oceňování čestných dárců krve s účinností od 1. 1. 2017, dle předloženého návrhu. 
II. Schvaluje 
poskytnutí darů v r. 2017 fyzickým osobám – čestným dárcům krve dle podmínek uvedených v 
„Pravidlech pro oceňování čestných dárců krve“. 
Hlasování 6A/0N/0Z 
 
Převod finančních prostředků z rezervního fondu do fondu investic – MSKS (mat. č. 4/2017) 
Usnesení č. 9/2017 
RM po projednání 
I. Schvaluje  
převod finančních prostředků z rezervního fondu do fondu investic Městského střediska kultury a 
sportu, nám. T. Bati 701, 391 02 Sezimovo Ústí, IČ:71195424, ve výši 160.000 Kč. 
Hlasování 6A/0N/0Z 
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Rozpočtová opatření ZM Sezimovo Ústí (mat. č. 5/2017) 
Usnesení č. 10/2017 
RM po projednání 
I. Předkládá 
ZM Sezimovo Ústí ke schválení RO ZM na r. 2017 č. 1 – 2: 
a) rozpočtové opatření ZM č. 1 
Název: Změna závazného ukazatele – poskytnutí neinvestičního příspěvku ZŠ a MŠ Sezimovo Ústí, 
9. května 489, za účelem dokrytí příspěvku na odpisy z důvodu jejich navýšení technickým 
zhodnocením budovy a pořízením nového vybavení (klimatizace kuchyně, kráječ knedlíků) 

 
ZMĚNA ZÁVAZNÝCH UKAZATELŮ – ROZPOČTOVÁ VĚTA 

ORJ O§ POL Text tis. Kč 

421 3113 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným PO  39,0 

 
b) rozpočtové opatření ZM č. 2 
Název: Povinný odvod z fondu investic do rozpočtu zřizovatele ZŠ a MŠ Sezimovo Ústí, 9. května 
489, z důvodů zajištění technického zhodnocení budovy zřizovatelem  

                  tis. Kč 

Nedaňové příjmy 2,0 

Běžné výdaje 2,0 

Saldo 0,0 

 
ZMĚNA ZÁVAZNÝCH UKAZATELŮ – ROZPOČTOVÁ VĚTA 

ORJ O§ POL Text tis. Kč 

300 6171 2122 Odvody příspěvkových organizací 2,0 

Hlasování 5A/0N/1Z 
 
Výpůjčka části pozemku parc. č. 184/7 – MSKS (mat. č. 6/2017) 
Usnesení č. 11/2017 
RM po projednání 
I. Schvaluje 
výpůjčku části pozemku parc. č. 184/7 – ostatní plocha, zeleň,  LV č. 10001, obec a k. ú. Sezimovo 
Ústí, o výměře cca 42 m2, Městskému středisku kultury a sportu, p.o., IČ: 71195424, se sídlem 
nám. Tomáše Bati 701, 391 02 Sezimovo Ústí, a to bezúplatně a na dobu neurčitou. 
Hlasování 6A/0N/0Z 
 

Uzavření dodatku č. 9 k nájemní/pachtovní smlouvě – NORIS,  p. Pecka (mat. č. 7/2017) 
Usnesení č. 12/2017 
RM po projednání 
I. Schvaluje 
prodloužení nájemní/pachtovní smlouvy k umístění reklamních ploch na lávce pro pěší  vedoucí od 
ul. Na Mýtě k železniční stanici Sezimovo Ústí přes silnici I. třídy č. I/3, obec a k.ú. Sezimovo Ústí, 
s panem Danielem Peckou, IČ: 48249050, sídlem: Dukelská 612/12, 391 02 Sezimovo Ústí, na dobu  
určitou do 30. 6. 2017, za nájemné ve výši 48.000 Kč ročně, dle předloženého návrhu 
předmětného dodatku č. 9. 
Hlasování 6A/0N/0Z 
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Vyhodnocení účelově vázaných prostředků na opravy bytového a nebytového fondu většího 
rozsahu za r. 2016 (mat. č. 9/2017) 
Usnesení č. 13/2017 
RM po projednání 
I. Schvaluje  
vyhodnocení účelově vázaných prostředků na opravy bytového a nebytového fondu většího 
rozsahu za rok 2016. 
Hlasování 6A/0N/0Z 
 
Žádost o výměnu bytu č. 675/11 za byt č. 675/14 , ul. K Hájence – manž. Dohnalovi (mat. č. 
10/2017) 
Usnesení č. 14/2017 
RM po projednání 
I. Souhlasí 
s výměnou bytu č. 675/11, ulice K Hájence čp. 675, Sezimovo Ústí, o velikosti 3+1, ve vlastnictví 
města Sezimovo Ústí - nájemce paní Marie Dohnalová za byt č. 675/14, ulice K Hájence čp. 675, 
Sezimovo Ústí, o velikosti 3+1, ve vlastnictví města Sezimovo Ústí – volný byt, za nájemné ve výši 
39 Kč/m². 
II. Souhlasí 
se zrušením výběrového řízení na prodej bytu č. 675/14. 
Hlasování 6A/0N/0Z 
 
Žádost o splátkový kalendář na byt č. 619/7 – p. Zeman (mat. č. 11/2017) 
Usnesení č. 15/2017 
RM po projednání 
I. Schvaluje 
uzavření splátkového kalendáře za nájem a služby, spojené s užíváním bytu č. 619/07 za období 
září a říjen 2016, ulice Táboritů čp. 619, Sezimovo Ústí – nájemce pan Pavel Zeman, za poplatek ve 
výši 400 Kč dle pokynu RM ze dne 20. 6. 2016. 
Hlasování 6A/0N/0Z 
 
Dům s pečovatelskou službou pro seniory s denním stacionářem, Sezimovo Ústí – vyhlášení VZ a 
jmenování komisí (mat. č. 12/2017) 
Usnesení č. 16/2017 
I. Souhlasí  
s vypsáním veřejné zakázky na stavební zakázku: „Dům s pečovatelskou službou pro seniory s 
denním stacionářem, Sezimovo Ústí“. 
II. Jmenuje  
členy komise pro otevírání obálek s nabídkami a členy komise pro posouzení a hodnocení nabídek 
v tomto složení: 

a) komise pro otevírání obálek: 
Bc. Jan Novotný, MěÚ Sezimovo Ústí 
JUDr. Ladislav Renč  
Ing. Kateřina Branžovská 

b) komise pro posouzení a hodnocení nabídek: 
Mgr. Ing. Martin Doležal, starosta města 
Bc. Jan Novotný, MěÚ Sezimovo Ústí (odborná způsobilost) 
JUDr. Ladislav Renč (odborná způsobilost) 
Ing. arch. Milan Grygar, DIS projekt s.r.o. Třebíč (odborná způsobilost) 
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Ing. Pavel Strnad, TARIKA Tábor s.r.o. (odborná způsobilost) 
Ing. Jiří Prokop, MěÚ Sezimovo Ústí  

III. Jmenuje  
náhradníky členů komise pro otevírání obálek s nabídkami a členů komise pro posouzení a 
hodnocení nabídek v tomto složení: 

a) komise pro otevírání obálek: 
Ing. Jiří Prokop, MěÚ Sezimovo Ústí 

b) komise pro posouzení a hodnocení nabídek: 
Ludmila Svatková, místostarostka města 
Ing. Kateřina Branžovská (odborná způsobilost) 
Ing. arch. Jaroslav Hobza (odborná způsobilost) 
Bc. Tomáš Vácha, MěÚ Sezimovo Ústí  

Hlasování 6A/0N/0Z 
 
Prodej bytové jednotky č. 603/48, Lipová ul. – pí Velíšková (mat. č. 13/2017) 
Usnesení č. 17/2017 
RM po projednání 
I. Schvaluje 
záměr prodeje bytu č. 603/48, o velikosti 1+1, umístěného ve 4. nadzemním podlaží domu 
č. p. 603, který se nachází v ulici Lipová, LV č. 4633, na stp. č. 615 – zastavěná plocha a nádvoří, 
LV č. 4632, včetně spoluvlastnického podílu ve výši 490/29505 vážícímu se k této bytové jednotce, 
v obci a k. ú. Sezimovo Ústí, paní Jitce Velíškové za kupní cenu ve výši 235.614 Kč, a předkládá 
Zastupitelstvu města Sezimovo Ústí ke schválení. 
Hlasování 6A/0N/0Z 
 
Prodej bytové jednotky č. 603/76, Lipová ul. – pí Hořejší (mat. č. 14/2017) 
Usnesení č. 18/2017 
RM po projednání 
I. Schvaluje 
záměr prodeje bytu č. 603/76, o velikosti 0+1, umístěného ve 4. nadzemním podlaží domu 
č. p. 603, který se nachází v ulici Lipová, LV č. 4633, na stp. č. 615 – zastavěná plocha a nádvoří, 
LV č. 4632, včetně spoluvlastnického podílu ve výši 471/29505 vážícímu se k této bytové jednotce, 
v obci a k. ú. Sezimovo Ústí, paní Martině Hořejší za kupní cenu ve výši 238.669 Kč a zároveň 
zrušení zástavního práva smluvního k výše uvedenému, a předkládá Zastupitelstvu města 
Sezimovo Ústí ke schválení. 
Hlasování 6A/0N/0Z 
 
Zápisy odpovědnostní komise RM Sezimovo Ústí (mat. č. 15/2017) 
Usnesení č. 19/2017 
RM po projednání 
I. Bere na vědomí 
zápisy z jednání odpovědnostní komise RM Sezimovo Ústí konané dne 22. prosince 2016 a dne 12. 
ledna 2017. 
Hlasování 6A/0N/0Z 
 
Pacht části pozemku p. č. 830/5 – zahrádka pí Vyškovská (mat. č. 16/2017) 
Usnesení č. 20/2017 
RM po projednání 
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I. Schvaluje  
pacht části pozemku parc. č. 830/5 – ostatní plocha, zeleň, obec a k.ú. Sezimovo Ústí, o výměře 
332 m2, paní Lence Vyškovské, bytem Krátká 647, 391 02 Sezimovo Ústí, od 1. 2. 2017 na dobu 
neurčitou s výpovědní lhůtou 6 měsíců, za cenu 1 Kč/m2/rok. 
Hlasování 6A/0N/0Z 
 
Programy města pro r. 2017 (mat. č. 17/2017) 
Usnesení č. 21/2017 
RM po projednání 
I. Schvaluje 
zřízení  
- programu Sport a tělovýchova 
- programu Sociální služby 
- programu Kultura 
- programu Zájmová činnost 
- programu Životní prostředí  
pro rok 2017. 
II. Schvaluje 
základní charakteristiky jednotlivých programů města pro rok 2017 a související dokumentaci dle 
předloženého návrhu. 
III. Stanoví 
předpokládaný objem peněžních prostředků vyčleněných v rozpočtu na jednotlivé programy: 
- program Sport a tělovýchova: 830.000 Kč 
- program Sociální služby:  200.000 Kč 
- program Kultura:     64.000 Kč 
- program Zájmová činnost:   35.000 Kč 
- program Životní prostředí:    20.000 Kč 
s tím, že uvedený objem peněžních prostředků vyčleněných v rozpočtu poskytovatele na jednotlivé 
programy může být poskytovatelem upraven s ohledem na požadavky obsažené v přijatých 
žádostech o dotaci. 
Hlasování 6A/0N/0Z 
 
Smlouva o poskytnutí dotace – Hasičský záchranný sbor Jihočeského kraje, územní odbor Tábor 
(mat. č. 25/2017) 
Usnesení č. 22/2017 
RM po projednání 
I. Souhlasí  
s poskytnutím finančního příspěvku Hasičskému záchrannému sboru Jihočeského kraje, územní 
odbor Tábor, ve výši 20.000 Kč v r. 2017 formou dotace účelově vázané na dofinancování nákupu 
hydraulické ruky na valníkový kontejner a předkládá ZM Sezimovo Ústí ke schválení. 
II. Schvaluje 
uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace uzavřené mezi městem Sezimovo Ústí a 
Hasičským záchranným sborem Jihočeského kraje ze dne 23. 5. 2016 za podmínky schválení ZM 
Sezimovo Ústí. 
Hlasování 6A/0N/0Z 
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Poskytování dotací subjektům mimo programy města pro r. 2017 (mat. č. 18/2017) 
Usnesení č. 23/2017 
RM po projednání 
I. Stanoví, 
že žádosti o dotace pro r. 2017, které nesplňují podmínky pro čerpání prostředků z jednotlivých 
schválených programů města pro r. 2017, popř. tyto podmínky splňují, ale jsou doručeny mimo 
termíny pro přijímání žádostí o dotaci z jednotlivých programů, budou předkládány oddělením 
plánování, kontroly a místních poplatků MěÚ Sezimovo Ústí Radě města Sezimovo Ústí 
k posouzení. 
Hlasování 6A/0N/0Z 
 
Souhlas s konáním členských schůzí MO ČSSD Sezimovo Ústí (mat. č. 19/2017) 
Usnesení č. 24/2017 
RM po projednání 
I. Souhlasí 
s výpůjčkou zasedací místnosti Městského úřadu Sezimovo Ústí za účelem konání členských schůzí 
MO ČSSD Sezimovo Ústí a to v termínech: 11. 1. 2017 od 18:00 hod., 15. 3. 2017 od 18:00 hod.,  
10. 5. 2017 od 19:00 hod., 14. 6. 2017 od 19:00 hod., 13. 9. 2017 od 19:00 hod., 15. 11. 2017 od 
18:00 hod. a 13. 12. 2017 od 18:00 hod., kdy ukončení členské schůze bude vždy nejpozději do 
21:30 hod.  
Hlasování 6A/0N/0Z 
 
Koupě místní komunikace a darování pozemků pod ní – Nechyba II (mat. č. 21/2017) 
Usnesení č. 25/2017 
RM po projednání 
I. Schvaluje 
záměr koupě místní komunikace s příslušenstvím (páteřní komunikace, která se skládá z vozovky 
z asfaltové směsi o šíři 5,5 m, chodníku o šíři 1,5 m s jednostranným chodníkem o šířce 1,5 m a 
jednostranným zeleným pruhem o šířce 1,0 m)  – Nechyba – II. etapa v provedení dle kolaudačního 
souhlasu vydaného Městským úřadem v Sezimově Ústí, odborem stavebního úřadu, ÚP, ŽP a 
dopravy ze dne 25. 8. 2016, na pozemku č. parc. 199/197 – orná půda o výměře 946 m2, na části 
pozemku parc.č. 202/1 – o výměře 3.185 m2 zapsané na LV č. 5547, konkr. dle geometrického 
plánu č. 2100-121/2008 na nově vzniklé pozemkové parcele katastru nemovitostí č. parc. 202/49 
trvalý travní porost o výměře 51 m2, na části pozemku č. parc. 199/67 – orná půda o výměře 20 
626 m2, konkr. dle geometrického plánu č. 2100-121/2008 nově vzniklé pozemkové parcele 
katastru nemovitostí č. parc. 199/189 orná půda o výměře 465 m2, za kupní cenu ve výši 2.000 Kč, 
dle předloženého návrhu kupní a darovací smlouvy, od stavebníků, manželů Bc. Františka a 
Gabriely Bartoňová, oba trvale bytem V Údolní 425, 391 56 Tábor, a zároveň předkládá 
Zastupitelstvu města Sezimovo Ústí ke schválení. 
II. Schvaluje 
záměr přijetí daru - pozemků pod místní komunikací – Nechyba – II. etapa, tj. pozemek č. parc. 
199/197 – orná půda o výměře 946 m2, LV č. 5103, od Mgr. Romana Veselého, Nuselská 497/67, 
140 00 Praha – Michle, část pozemku parc.č. 202/1 – o výměře 3.185 m2 zapsané na LV č. 5547, 
konkr. dle geometrického plánu č. 2100-121/2008 nově vzniklá pozemková parcela katastru 
nemovitostí č. parc.  202/49 trvalý travní porost o výměře 51 m2, od paní Ivy Foitové, Javorová 
528, 391 56 Tábor – Měšice, část pozemku č. parc. 199/67 – orná půda o výměře 20 626 m2 
zapsané na LV č. 2919,  konkr. dle geometrického plánu č. 2100-121/2008 nově vzniklá pozemková 
parcela katastru nemovitostí č. parc. 199/189 orná půda o výměře 465 m2, od paní Mgr. Bc. 
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Jindřišky Jahnové, trv. bytem: Švehlova 551/36, 391 01 Sezimovo Ústí, dle předloženého návrhu 
kupní a darovací smlouvy, a zároveň předkládá Zastupitelstvu města Sezimovo Ústí ke schválení. 
Hlasování 6A/0N/0Z 
 
Stanovení závazných ukazatelů příspěvkovým organizacím zřizovaných městem Sezimovo Ústí 
na r. 2017 (mat. č. 24/2017) 
Usnesení č. 26/2017 
RM po projednání 
I. Schvaluje 
závazné ukazatele v hospodaření příspěvkových organizací: 
- Základní škola a Mateřská škola Sezimovo Ústí, 9. května 489, okres Tábor, IČ: 70938318;  
- Základní škola Sezimovo Ústí, Školní náměstí 628, okres Tábor, IČ: 00582620; 
- Základní škola Sezimovo Ústí, Švehlova 111, okres Tábor, IČ: 70938300; 
- Mateřská škola Zahrádka Sezimovo Ústí, Kaplického 1037, IČ: 70938296; 
- Mateřská škola Sezimovo Ústí, Lipová 649, IČ: 70938326; 
s peněžními prostředky přijatých z rozpočtu zřizovatele pro r. 2017 dle důvodové zprávy. 
Příspěvkové organizace doloží v rámci schvalování účetní závěrky za r. 2017 dodržení těchto 
závazných ukazatelů. 
II. Ukládá 
všem příspěvkovým organizacím zřizovaných městem Sezimovo Ústí povinnost předložit 
vyúčtování energií spojených s chodem organizací za r. 2017, a to nejdéle v rámci schvalování 
účetní závěrky za r. 2017. 
Hlasování 5A/0N/1Z 
 
Přijetí daru od spolku Ostrov Správné místo, Sezimovo Ústí (mat. č. 26/2017) 
Usnesení č. 27/2017 
RM po projednání 
I. Schvaluje 
přijetí daru městem Sezimovo Ústí, Dr. E. Beneše 21, 391 01 Sezimovo Ústí, IČ: 00252859, od 
spolku Ostrov Správné místo, K Hájence 666, 391 02 Sezimovo Ústí, IČ: 22681680, kdy předmětem 
daru jsou: tři kusy skříní, jeden kus nízké skříňky a šest kusů dětských stolků. 
Hlasování 6A/0N/0Z 
 
Vyhlášení výběrového řízení na pacht části pozemku p. č. 184/7 pod novinovým stánkem (mat. č. 
28/2017) 
Usnesení č. 28/2017 
RM po projednání 
I. Schvaluje 
podmínky výběrového řízení vyhlašovaného městem Sezimovo Ústí, IČ: 00252859, sídlem: Dr. E. 
Beneše 21/6, 391 01 Sezimovo Ústí, na pacht části pozemku pod současným prodejním novinovým 
stánkem na pozemku parc. č. 184/7 – ostatní plocha/zeleň, o celkové výměře 10.470 m2, LV č. 
10001, obec a k.ú. Sezimovo Ústí, o výměře cca 15 m2. 
 
Výše minimálního měsíčního pachtovného činí 150 Kč/m2, tzn. 2.250 Kč/měsíc. 
 
Požadované využití nabízené nemovitosti: 
- prodejní stánek či jiné obdobné zařízení. 
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Další podmínky pachtovního vztahu: 
- délka pachtovního vztahu na základě nabídky uchazeče, v případě pachtu uzavřeného na dobu 

neurčitou bude výpovědní lhůta 6 měsíců, v případě pachtu na dobu určitou bude pacht 
uzavřen min. na 1 rok. 

 
Nabídka musí obsahovat: 
- návrh výše měsíčního pachtovného; 
- návrh délky pachtovního vztahu;  
- záměr využití nabízené nemovitosti; 
- reference žadatele z oboru předpokládaného využití nemovitosti výhodou; 
- čestné prohlášení, že uchazeč nemá žádné finanční závazky vůči Městskému úřadu v Sezimově 

Ústí, městu Sezimovo Ústí a příspěvkovým organizacím městem Sezimovo Ústí zřízených, dále 
vůči orgánům státní správy, zdravotním pojišťovnám a orgánům sociálního zabezpečení; 

- čestné prohlášení, že uchazeč v době podání nabídky nepodal návrh o povolení oddlužení, ani o 
tomto nesmýšlí, a zároveň není proti němu vedeno insolvenční nebo konkurzní řízení; 

-  kopii živnostenského listu či jiné oprávnění k podnikání; 
- jméno a adresu žadatele, telefonní kontakt, popř. další vhodné spojení; 
- podpis žadatele. 
Hlasování 6A/0N/0Z 
 
Ukončení nájemních smluv parc. č. 199/40 – čp. 693, 694 (mat. č. 29/2017) 
Usnesení č. 29/2017 
RM po projednání 
I. Schvaluje 
ukončení nájemních vztahů dohodou ke dni 31. 8. 2017, s předmětem nájemních vztahů části 
pozemku parc. č. 199/40 – ostatní plocha/zeleň, LV č. 10001, vždy o výměře 31 m2, kdy 
pronajímatel je město Sezimovo Ústí, Dr. E. Beneše 21/6, 391 01 Sezimovo Ústí, a nájemcem: 
a) paní Dagmar Bílková, Svépomoc 694, 391 02 Sezimovo Ústí (nájemní smlouva ze dne 26. 3. 

2008); 
b) paní Jana Cimpová, Svépomoc 694, 391 02 Sezimovo Ústí (nájemní smlouva ze dne 21. 12. 

2008); 
c) pan Jan Čech, Svépomoc 694, 391 02 Sezimovo Ústí (nájemní smlouva ze dne 10. 4. 2008); 
d) pan Václav Kovář, Svépomoc 694, 391 02 Sezimovo Ústí (nájemní smlouva ze dne 17. 3. 2008); 
e) pan Jan Kulhánek, Svépomoc 694, 391 02 Sezimovo Ústí (nájemní smlouva ze dne 20. 3. 2008); 
f) pan Ladislav Kvasnička, Svépomoc 694, 391 02 Sezimovo Ústí (nájemní smlouva ze dne 2. 4. 

2008); 
g) paní Marie Němcová, Svépomoc 694, 391 02 Sezimovo Ústí (nájemní smlouva ze dne 26. 3. 

2008); 
h) pan Josef Zikeš, Svépomoc 694, 391 02 Sezimovo Ústí (nájemní smlouva ze dne 25. 3. 2008); 
i) paní Miloslava Kostrounová, Svépomoc 693, 391 02 Sezimovo Ústí (nájemní smlouva ze dne  

19. 3. 2008); 
j) paní Zdena Jungrová, Svépomoc 693, 391 02 Sezimovo Ústí (nájemní smlouva ze dne 20. 3. 

2008); 
k) pan Jan Říha, Svépomoc 693, 391 02 Sezimovo Ústí (nájemní smlouva ze dne 28. 3. 2008). 
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II. Souhlasí 
s výpovědí nájemních vztahů uvedených v bodu I. za předpokladu, že nedojde k ukončení 
nájemného vztahu dohodou ke dni 31. 8. 2017. 
Hlasování 6A/0N/0Z 
 
 
 
 
 
 
 
 
       Mgr. Ing. Martin Doležal , v. r.                    Ludmila Svatková, v. r. 
              starosta města                místostarostka města 
 
 


