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Usnesení 
ze schůze Rady města Sezimovo Ústí, konané dne 22. 6. 2015 

 
Souhlas obce dle zákona o pomoci v hmotné nouzi (mat. č. 230/2015) 
Usnesení č. 218/2015 
RM po projednání 
I. Schvaluje  
vydání souhlasného stanoviska dle § 33 odst. 6 zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, 
ve znění pozdějších předpisů, na základě přijaté žádosti Úřadu práce ČR, Krajská pobočka 
v Českých Budějovicích, Kontaktní pracoviště Tábor, ve věci žádosti o doplatek na bydlení s tím, že 
uvedený souhlas je vydáván na dobu určitou do 31. 12. 2015. 
Hlasování 5A/0N/0Z 
 
Rozpočtová opatření RM na r. 2015 č. 42 – 45 (mat. č. 234/2015) 
Usnesení č. 219/2015 
RM po projednání 
I. Schvaluje 
a) rozpočtové opatření RM č. 42 
Název: Vyúčtování přijaté zálohy organizací ZŠ a MŠ Sezimovo Ústí, 9. května 489 – vrácení 
přeplatku v rámci vyúčtování dotace - OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost  

ORJ Odd.§ POLOŽKA UZ TEXT  Kč 

300 
 

4122 33030 
Neinvestiční přijaté transfery od krajů, 
Nástroj 32, Zdroj 1 

-48 195,79 

300 
 

4122 33030 
Neinvestiční přijaté transfery od krajů, 
Nástroj 32, Zdroj 5 

-273 109,50 

421 3299 5336 33030 
Neinvestiční dotace zřízeným příspěvkovým 
organizacím, Nástroj 32, Zdroj 1 

-48 195,79 

421 3299 5336 33030 
Neinvestiční dotace zřízeným příspěvkovým 
organizacím, Nástroj 32, Zdroj 5 

-273 109,50 

        SALDO 0,00 
 

b) rozpočtové opatření RM č. 43 
Název: Indikátory topných nákladů v nebytových prostorách nám. T. Bati 664  

ORJ O§ POL Text          tis. Kč 

470 3613 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 25,0 

700 6409 5901 Nespecifikované rezervy -25,0 

   Běžné výdaje 0,0 

 
c) rozpočtové opatření RM č. 44 
Název: Navýšení výdajů na realizaci projektu Zateplení budovy házené   

ORJ O§ POL Text       tis. Kč 

600 3412 6121 Budovy, haly a stavby, ORG 405 37,0 

700 6409 5901 Nespecifikované rezervy -37,0 

   Výdaje celkem 0,0 
 

d) rozpočtové opatření RM č. 45 
Název: Rozpis radou města a zastupitelstvem města schválených dotací   
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ORJ Odd.§ POLOŽKA TEXT tis. Kč 

300 3319 5222 Neinvestiční transfery spolkům 25,0 

300 3419 5222 Neinvestiční transfery spolkům 827,5 

300 3421 5222 Neinvestiční transfery spolkům 54,5 

300 3421 5339 Neinv.transfery cizím příspěvkovým organizacím 5,0 

300 3429 5212 
Neinv.transfery nefin. podnikatelským 
subjektům - FO 33,0 

300 3429 5222 Neinvestiční transfery spolkům 64,5 

300 4349 5222 Neinvestiční transfery spolkům 60,0 

300 4349 5223 
Neinv. transfery církvím a náboženským 
společnostem 38,0 

300 4351 5222 Neinvestiční transfery spolkům 18,0 

300 4356 5222 Neinvestiční transfery spolkům 20,0 

300 4357 5222 Neinvestiční transfery spolkům 10,0 

300 4359 5222 Neinvestiční transfery spolkům 12,0 

300 6409 5222 Neinvestiční transfery spolkům -1 167,5 

      Běžné výdaje  0,0 

 
Hlasování 5A/0N/0Z 
 
Rozpočtová opatření ZM na r. 2015 č. 25 – 26 (mat. č. 235/2015) 
Usnesení č. 220/2015 
RM po projednání 
I. Předkládá  
ZM Sezimovo Ústí ke schválení 
a) rozpočtové opatření ZM č. 25 
Název: Změna závazného ukazatele - navýšení příspěvku na provoz ZŠ a MŠ 9. května, ZŠ Školní 
náměstí a ZŠ Švehlova za účelem nákupu školních pomůcek a potřeb pro žáky prvních tříd, a to ve 
výši 200,- Kč/ žák.   

ORJ Název organizace Počty žáků prvních tříd 

421 ZŠ a MŠ 9. května 489 26 

422 ZŠ Školní náměstí 628 25 

424 ZŠ Švehlova 111 25 

 
 
 

ORJ Odd.§ POLOŽKA TEXT  tis. Kč 

421 3113 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným PO 5,2 

422 3113 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným PO 5,0 

424 3117 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným PO 5,0 

 
b) rozpočtové opatření ZM č. 26 
Název:  Navýšení povinného odvodu z investičního fondu organizace Správa města Sezimovo Ústí 
(podíl na opravě střechy poničené vichřicí, majetek zřizovatele svěřený PO)  
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            Kč     

Nedaňové příjmy 51 588,0 

Běžné výdaje 51 588,0 

Saldo 0,0 

 
ZMĚNA ZÁVAZNÉHO UKAZATELE 

     ORJ O§ POL Text        Kč 

300 6171 2122 Odvody příspěvkových organizací 51 588,0 

 
Hlasování 5A/0N/0Z 
 
Základní informace o hospodaření města za období leden – květen r. 2015 (mat. č. 236/2015) 
Usnesení č. 221/2015 
RM po projednání 
I. Bere na vědomí 
základní informace o hospodaření města Sezimovo Ústí za měsíc leden až květen r. 2015. 
Hlasování 5A/0N/0Z 
 
Harmonogram tvorby rozpočtu na r. 2016 (mat. č. 239/2015) 
Usnesení č. 222/2015 
RM po projednání 
I. Schvaluje 
harmonogram tvorby rozpočtu na r. 2016. 
Hlasování 5A/0N/0Z 
  
 
Zápis č. 6 ze schůze komise MHD konané dne 15. 6. 2015 (mat. č. 232/2015) 
Usnesení č. 223/2015 
RM po projednání 
I. Bere na vědomí 
zápis č. 6 ze schůze Komise místního hospodářství a dopravy RM Sezimovo Ústí, konané dne 15. 6. 
2015 s těmito připomínkami: 

 bod č. 7 programu – podnět k řešení křižovatky ulic Dukelská a K Hájence. Nechat stávající 
řešení křižovatky – jízda na rozvaze a ohleduplnosti řidičů. 

 bod č. 8 programu – podnět řešení cesty Zahradní ul. – tenisová hala. Prověřit zda je 
technicky možné omezení rychlosti na 20 km/hod. 

Hlasování 6A/0N/0Z 
 
Návrh odměn pro ředitele základních a mateřských škol (mat. č. 216/2015) 
Usnesení č. 224/2015 
RM po projednání 
I. Schvaluje 
přiznání odměn pro ředitele základních a mateřských škol za I. pololetí r. 2015 dle předloženého 
návrhu.  
Hlasování 6A/0N/0Z 
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Prodej pozemku č. parc. 207/137  - p. Demský (mat. č. 217/2015) 
Usnesení č. 225/2015 
RM po projednání 
I. Bere na vědomí  
žádost pana Petra Demského, trv. bytem Pod Vrbou 312/8, 391 02 Sezimovo Ústí, o koupi 
pozemku č. parc. 207/137 – zahrada, o výměře 109 m2, obec a k. ú. Sezimovo Ústí. 
II. Odkládá  
do doby vyřešení vlastnických vztahů k inženýrské síti a zřízení služebnosti inženýrské sítě – 
umístění kanalizačního vedení v dotčeném pozemku.   
Hlasování 6A/0N/0Z 
 
Zřízení služebnosti inženýrské sítě a souhlas se stavbou – kabel NN Hřídelovi (mat. č. 218/2015) 
Usnesení č. 226/2015 
RM po projednání 
I. Schvaluje 
zřízení služebnosti spočívající v umístění inženýrské sítě – nového energetického vedení přes 
pozemek č.  parc. 83/7 – ostatní plocha, ostatní komunikace, obec a k.ú. Sezimovo Ústí, v celkové 
délce 8 m, ve prospěch manželů pana Pavla Hřídela, paní Ireny Hřídelové a jejich syna Karla 
Hřídela, trv. bytem Bydlinského 592/33, 391 01 Sezimovo Ústí, a to úplatně, za cenu 100,- Kč/m 
vedení. 
II. Souhlasí 
se stavbou nového energetického vedení, jako vlastník pozemku č.  parc. 83/7 – ostatní plocha, 
ostatní komunikace, obec a k.ú. Sezimovo Ústí, na kterém má být stavba realizována. 
Hlasování 6A/0N/0Z 
 
Kontrola zápisů a usnesení RM (mat. č. 219/2015) 
Usnesení č. 227/2015 
RM po projednání 
I. Bere na vědomí  
předloženou zprávu o kontrole zápisů a usnesení RM ze dne: 9. 3. 2015, 23. 3. 2015, 13. 4. 2015, 
27. 4. 2015, 11. 5. 2015, 25. 5. 2015, 8. 6. 2015. 
Hlasování 6A/0N/0Z 
  
Schválení podmínek vyhledání nejvhodnějšího nájemce nebytového prostoru a předzahrádky 
Kozí hrádek (mat. č. 220/2015) 
Usnesení č. 228/2015 
RM po projednání 
I. Schvaluje 
vyhlášení výběrového řízení pro vyhledání nejvhodnějšího nájemce nebytového prostoru a 
předzahrádky pro provozování občerstvení na Kozím hrádku čp. 196, stp. č. 412 Sezimovo Ústí, o 
výměře 259 m2 a přilehlé parcely p. č. 301/3 o výměře 484 m2, který bude pronajat zájemci formou 
obálkové metody, dle předloženého návrhu. 
Hlasování 6A/0N/0Z 
 
Prodej pozemků v lokalitě Soukeník – p. Šedivý (mat. č. 221/2015) 
Usnesení č. 229/2015 
RM po projednání 
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I. Schvaluje 
záměr  
a)  prodeje pozemku dle KN parc. č. 378/4 ostatní plocha / ostatní komunikace o výměře 502 m2 

zapsaného na listu vlastnictví č. 10001 vedeném Katastrálním úřadem pro Jihočeský kraj, 
katastrální pracoviště Tábor, pro obec a k.ú. Sezimovo Ústí; 

b)  prodeje částí pozemku dle KN parc. č. 2955/1 ostatní plocha / manipulační plocha zapsaného 
na listu vlastnictví č. 1752 vedeném Katastrálním úřadem pro Jihočeský kraj, katastrální 
pracoviště Tábor, pro obec a k.ú. Planá nad Lužnicí, dle geometrického plánu č. 3569-61/2015 
vyhotoveného dne 27. 5. 2015 Ing. Liborem Knížetem, nově zaměřených a označených jako: 
ba) pozemek dle KN parc. č. 2955/42 ostatní plocha / jiná plocha o výměře 319 m2;  
bb) pozemek dle KN parc. č. 2955/45 ostatní plocha / jiná plocha o výměře 1119 m2;  
bc) pozemek dle KN parc. č. 2955/46 ostatní plocha / jiná plocha o výměře 825 m2;  

c)  prodeje části pozemku dle KN parc. č. 2955/13 ostatní plocha / manipulační plocha zapsaného 
na listu vlastnictví č. 1752 vedeném Katastrálním úřadem pro Jihočeský kraj, katastrální 
pracoviště Tábor, pro obec a k.ú. Planá nad Lužnicí, dle geometrického plánu č. 3569-61/2015 
vyhotoveného dne 27. 5. 2015 Ing. Liborem Knížetem, nově zaměřené a označené jako 
pozemek dle KN parc. č. 2955/44 ostatní plocha / jiná plocha o výměře 69 m2; 

d)  prodeje části pozemku dle KN parc. č. 2955/28 ostatní plocha / manipulační plocha zapsaného 
na listu vlastnictví č. 1752 vedeném Katastrálním úřadem pro Jihočeský kraj, katastrální 
pracoviště Tábor, pro obec a k.ú. Planá nad Lužnicí, dle geometrického plánu č. 3569-61/2015 
vyhotoveného dne 27. 5. 2015 Ing. Liborem Knížetem, nově zaměřené a označené jako 
pozemek dle KN parc. č. 2955/43 ostatní plocha / jiná plocha o výměře 621 m2; 

e)  prodeje části pozemku dle KN parc. č. 3111/3 ostatní plocha / neplodná půda zapsaného na 
listu vlastnictví č. 1752 vedeném Katastrálním úřadem pro Jihočeský kraj, katastrální 
pracoviště Tábor, pro obec a k.ú. Planá nad Lužnicí, dle geometrického plánu č. 3569-61/2015 
vyhotoveného dne 27. 5. 2015 Ing. Liborem Knížetem, nově zaměřené a označené jako 
pozemek dle KN parc. č. 3111/7 ostatní plocha / jiná plocha o výměře 53 m2; 

panu Milanu Šedivému, nar. 17. 9. 1957, bytem Planá nad Lužnicí, ČSLA 77, PSČ: 391 11, za kupní 
cenu ve výši 150,- Kč/m2 s ujednáním o výhradě zpětné koupě, pokud kupující nepřevede 
nemovitosti dle písm. a), bb), bc) a c) až e) do vlastnictví města Planá nad Lužnicí do 3 měsíců od 
uzavření kupní smlouvy mezi městem Sezimovo Ústí a kupujícím.   
Hlasování 6A/0N/0Z 
 
Vzájemný bezúplatný převod pozemků s Jč krajem (mat. č. 222/2015) 
Usnesení č. 230/2015 
RM po projednání 
I. Bere na vědomí 
žádost Správy a údržby silnic Jihočeského kraje ze dne 25. 5. 2015 o vyjádření k majetkoprávnímu 
vypořádání pozemků v k.ú. Sezimovo Ústí; 
II. Doporučuje 
zahrnout do vzájemného vypořádání mezi městem Sezimovo Ústí a Jihočeským krajem vč. jeho 
příspěvkových organizací i další pozemky resp. jejich části v k.ú. Sezimovo Ústí, např. parc.č. 821/1-
5, parc.č. 830/6, parc.č. 965/11, parc.č. 207/5. 
Hlasování 6A/0N/0Z 
 
Odstoupení od přidělení sociálního bytu – p. Bronec (mat. č. 223/2015) 
Usnesení č. 231/2015 
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RM po projednání 
I. Schvaluje 
odstoupení od přidělení sociálního bytu o velikosti 1 + 1 panu Stanislavu Broncovi za měsíční 
nájemné 39,- Kč/m² započtené podlahové plochy bytu na dobu určitou s možností prodloužení na 
dobu neurčitou. 
Hlasování 6A/0N/0Z 
 
Schválení podmínek vyhledání nejvhodnějšího nájemce stánku na náměstí  L. Svobody (mat. č. 
224/2015) 
Usnesení č. 232/2015 
RM po projednání 
I. Schvaluje 
vyhlášení výběrového řízení pro vyhledání nejvhodnějšího nájemce stánku na náměstí Ludvíka 
Svobody, Sezimovo Ústí, který bude pronajat zájemci, jenž formou obálkové metody podá nejvyšší 
nabídku základního měsíčního nájemného. Minimální výše základního měsíčního nájemného bude 
činit 1.800,- Kč.  
Hlasování 6A/0N/0Z 
 
Převod majetku PO Správa města Sezimovo  Ústí na PO Mateřská škola Sezimovo Ústí, Lipová 
649 (mat. č. 225/2015) 
Usnesení č. 233/2015 
RM po projednání 
I. Schvaluje  
převod majetku PO Správa města Sezimovo Ústí prostřednictvím darovací smlouvy na PO 
Mateřská škola Sezimovo Ústí, Lipová 649, 391 02 Sezimovo Ústí. 
Hlasování 6A/0N/0Z 
 
Návrh převodu prostředků rezervního fondu PO Správa města Sezimovo Ústí k posílení 
investičního fondu (mat. č. 226/2015) 
Usnesení č. 234/2015 
RM po projednání 
I. Schvaluje  
převod finančních prostředků z rezervního fondu PO Správy města Sezimovo Ústí tvořeného 
z výsledku hospodaření, a to ve výši 211.588,- Kč do investičního fondu. 
Hlasování 6A/0N/0Z 
 
Uvolnění finančních prostředků z investičního fondu PO Správa města Sezimovo Ústí na opravu 
havarijního stavu střechy (mat. č. 227/2015) 
Usnesení č. 235/2015 
RM po projednání 
I. Schvaluje  
uvolnění finančních prostředků ve výši 160.000,- Kč z investičního fondu PO Správa města 
Sezimovo Ústí za účelem jejich použití na opravu havarijního stavu střechy administrativní budovy 
této organizace. 
Hlasování 6A/0N/0Z 
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Nákup užitkového vozidla Dacia Dokker pro potřeby PO Správa města Sezimovo Ústí (mat. č. 
228/2015) 
Usnesení č. 236/2015 
RM po projednání 
I. Schvaluje  
pro potřeby PO Správa města Sezimovo Ústí nákup užitkového vozidla Dacia Dokker 
v přepokládané ceně 234.000,- Kč (včetně DPH).  
Hlasování 6A/0N/0Z 
 
Zápis komise výstavby a územního plánování ze dne 17. 6. 2015 (mat. č. 229/2015) 
Usnesení č. 237/2015 
RM po projednání 
I. Bere na vědomí 
předložený zápis z Komise výstavby a územního plánování RM Sezimovo Ústí ze dne 17. 6. 2015. 
Hlasování 6A/0N/0Z 
 
Ukončení stavby dálnice D3 Tábor – Veselí nad Lužnicí – prodej částí pozemků ŘSD (mat. č. 
231/2015) 
Usnesení č. 238/2015 
RM po projednání 
I. Schvaluje 
a) záměr prodeje části pozemku parc. č. 321/4 – ostatní plocha/jiná plocha, o celkové výměře 82 

m2, který je zapsán na LV č. 10001, v obci a k.ú. Sezimovo Ústí, v rozsahu pozemku parc.č. 321/6 
– ostatní plocha/jiná plocha, o výměře 38 m2, dle geometrického plánu č. 2480-11645/2013 ze 
dne 7. 11. 2013, odsouhlasený příslušným katastrálním úřadem pod číslem 1275/13 dne 14. 11. 
2013, do vlastnictví České republiky -  Ředitelství silnic a dálnic ČR, státní příspěvková 
organizace, IČ: 65993390, se sídlem: Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 – Nusle, za cenu dle 
znaleckého posudku, tj. 282,60 Kč/m2, a zároveň předkládá Zastupitelstvu města Sezimovo Ústí 
ke schválení. 

b) záměr prodeje části pozemku parc. č. 325/6 – orná půda, o celkové výměře 286 m2, který je 
zapsán na LV č. 10001, v obci a k.ú. Sezimovo Ústí, v rozsahu pozemku parc.č. 325/8 – ostatní 
plocha/jiná plocha, o výměře 29 m2, dle geometrického plánu č. 2480-11645/2013 ze dne 7. 11. 
2013, odsouhlasený příslušným katastrálním úřadem pod číslem 1275/13 dne 14. 11. 2013, do 
vlastnictví České republiky -  Ředitelství silnic a dálnic ČR, státní příspěvková organizace, IČ: 
65993390, se sídlem: Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 – Nusle, za cenu dle znaleckého 
posudku, tj. 282,60 Kč/m2, a zároveň předkládá Zastupitelstvu města Sezimovo Ústí ke 
schválení. 

Hlasování 6A/0N/0Z 
 
Ukončení stavby dálnice D3 Tábor – Veselí nad Lužnicí – majetkoprávní vypořádání ŘSD (mat. č. 
240/2015) 
Usnesení č. 239/2015 
RM po projednání 
I. Bere na vědomí  
žádost společnosti PRAGOPROJEKT, a.s., sídlem: K Ryšánce 16, 140 00 Praha 4, ze dne 6. 5. 2015, o 
majetkoprávní vypořádání. 



8 

 
 

II. Nesouhlasí 
se zřízením věcného břemene (služebnosti) spočívajícím v umístění a realizaci Dešťové kanalizace 
dálnice – stoka C v km 80,350-81,200, ve prospěch oprávněného, tj. Česká republika -  Ředitelství 
silnic a dálnic ČR, státní příspěvková organizace, IČ: 65993390, se sídlem: Na Pankráci 546/56, 140 
00 Praha 4 – Nusle, na části pozemku parc. č. 325/6 – orná půda, o výměře 286 m2, v délce osy 5,3 
m a ploše 21,1 m2,  na listu vlastnictví č. 10001, obec a k.ú. Sezimovo Ústí, dle geometrického 
plánu č. 2542-11645/2014 ze dne 26. 2. 2014, odsouhlasený příslušným katastrálním úřadem dne 
27. 3. 2014 pod č. 234/14, kdy město Sezimovo Ústí, coby povinný ze služebnosti, nesmí bez 
souhlasu oprávněného ze služebnosti na předmětné části pozemku umisťovat stavby a konstrukce 
ani např. položit silniční panely či vysazovat dřeviny, za cenu dle znaleckého posudku č. 0222-
1544/1-15 ze dne 20. 5. 2015, navýšenou o 15 %, a navrhuje majetkoprávní řešení citované 
nemovitostí formou prodeje. 
Hlasování 6A/0N/0Z 
 
Převod finančních prostředků z rezervního fondu do fondu investic MŠ Sezimovo Ústí,  Lipová 
649 (mat. č. 237/2015) 
Usnesení č. 240/2015 
RM po projednání 
I. Schvaluje 
převod finančních prostředků z rezervního fondu do fondu investic MŠ Sezimovo Ústí, Lipová 649, 
ve výši 300.000,- Kč. 
Hlasování 6A/0N/0Z 
 
Záměr prodeje části pozemků parc. č. 217/119, 210/2 a 217/1 – lokalita Zahradní V. – Plechatovi 
(mat. č. 238/2015) 
Usnesení č. 241/2015 
RM po projednání 
I. Schvaluje 
záměr prodeje části pozemků parc. č. 217/1 – zahrada, o výměře 611 m2, parc.č. 210/2 – ostatní 
plocha/jiná plocha, o výměře 814 m2, parc.č. 217/119 – ostatní plocha/ostatní komunikace, o 
výměře 849 m2, zapsané na listu vlastnictví č. 10001, v obci a k.ú. Sezimovo Ústí, o výměře cca 
235,84 m2, manželům Mileně a Ing. Radku Plechatovým, oba trv. bytem: Zahradní 702, 391 02 
Sezimovo Ústí, za kupní cenu ve výši 250,- Kč/m2, s tím, že náklady na zhotovení příslušného 
geometrického plánu půjdou za kupujícími, a zároveň předkládá Zastupitelstvu města Sezimovo 
Ústí ke schválení. 
Hlasování 6A/0N/0Z 
 
Rekonstrukce ul. Táborská 2. etapa – uzavření smlouvy o dílo (mat. č. 241/2015)  
Usnesení č. 242/2015 
RM po projednání 
I. Bere na vědomí 
uzavření smlouvy o dílo týkající se zhotovení částí stavební zakázky: „Rekonstrukce Táborské ulice 
v Sezimově Ústí – 2. etapa“ – SO 21 Komunikace a SO 41 Veřejné osvětlení mezi městem Sezimovo 
Ústí, jako zadavatelem, a společností COLAS CZ, a.s., se sídlem Praha 9, Ke Klíčovu 9, PSČ: 190 00, 
IČ: 26177005, jako zhotovitelem, dle předloženého návrhu. Cena díla 6.670.481,61 Kč bez DPH, 
8.071.282,75,- Kč vč. DPH. 
Hlasování 6A/0N/0Z 
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Schůze skončila v 21:45 hodin. 
Zapsala: Ludmila Svatková, místostarostka města 
 

Příští schůze Rady města Sezimovo Ústí se koná dne 13. 7. 2015 od 16:00 hodin v kanceláři 
starosty města na Městském úřadě Sezimovo Ústí, Dr. E. Beneše 21, Sezimovo Ústí.     
 
 
 
 
 
 
 

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

 
 


