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Usnesení 
ze schůze Rady města Sezimovo Ústí, konané dne 23. 5. 2016 

 
Územní zastavovací studie „Nechyba III Sezimovo Ústí“ (mat. č. 186/2016) 
Usnesení č. 190/2016 
RM po projednání 
I. Bere na vědomí 
předloženou Územní zastavovací studii „Nechyba III Sezimovo Ústí“. 
II. Souhlasí 
s předložením Územní zastavovací studie „Nechyba III Sezimovo Ústí“ zastupitelstvu města ke 
schválení jako Územně plánovací podklad města podle § 25 a § 30 zák. č.183/2006 Sb., o územním 
plánování a stavebním řádu (stavební zákon). 
Hlasování 4A/0N/0Z 
 
Schválení podmínek vyhledání nejvhodnějšího nájemce bytu č. 1111/6, Průmyslová ulice (mat. č. 
187/2016) 
Usnesení č. 191/2016 
RM po projednání 
I. Schvaluje 
vyhlášení výběrového řízení pro vyhledání nejvhodnějšího nájemce bytu č. 1111/6, Průmyslová 
ulice č. p. 1111, Sezimovo Ústí, který bude pronajat zájemci formou obálkové metody dle pravidel 
pro pronajímání bytů ve vlastnictví města Sezimovo Ústí. Minimální délka platebního období je 18 
měsíců. Výše základního měsíčního nájemného je stanoveno ve výši 3.554 Kč. 
Hlasování 4A/0N/0Z 
 
Žádost o sloučení splátkových kalendářů – byt č. 494/25, Lipová ulice (mat. č. 188/2016) 
Usnesení č. 192/2016 
RM po projednání 
I. Souhlasí 
se sloučením zbývající dlužné částky ve výši 1.804 Kč ze splátkového kalendáře za roční vyúčtování 
služeb spojených s užíváním bytu č. 494/25 za rok 2014, schváleného RM dne 27. 5. 2015 a nové 
dlužné částky ve výši 2.018 Kč za roční vyúčtování služeb spojených s užíváním bytu č. 494/25 za 
rok 2015, za podmínky plnění dohody, spočívající v celkové úhradě dluhu ve výši 3.822 Kč, přičemž 
pí Danielová bude mořit dluh v 8 pravidelných měsíčních splátkách, když 7 splátek bude po 500 Kč 
a poslední, 8. splátka, bude ve výši 322 Kč, počínaje dnem 1. 6. 2016. 
Hlasování 4A/0N/0Z 
 
Zápis č. 4/2016 z Komise bytové RM Sezimovo Ústí ze dne 18. 5. 2016 (mat. č. 189/2016) 
Usnesení č. 193/2016 
RM po projednání 
I. Bere na vědomí 
zápis č. 4/2016 z Komise bytové RM Sezimovo Ústí, konané dne 18. 5. 2016. 
II. Souhlasí 
s uzavřením nájemní smlouvy na byt č. 490/11 s paní Petrou Klímovou, trvale bytem Lipová ulice č. 
p. 1167, 391 02 Sezimovo Ústí. 
III. Souhlasí 
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s uzavřením nájemní smlouvy na byt č. 602/3 s paní Lucií Haplovou, trvale bytem Lipová č. p. 490, 
391 02 Sezimovo Ústí. 
IV. Souhlasí 
s uzavřením nájemní smlouvy na byt č. 627/13 s paní Sylvou Hodasovou, trvale bytem Roudná č. p. 
224, 392 01 Soběslav. 
V. Souhlasí 
s uzavřením nájemní smlouvy na byt č. 638/16 s paní Adélou Holubovou, trvale bytem K Hájence č. 
p. 1185, 391 02 Sezimovo Ústí. 
Hlasování 4A/0N/0Z 
 
Prodloužení nájemní smlouvy – garáž č. p. 603, Lipová ulice (mat. č. 190/2016) 
Usnesení č. 194/2016 
RM po projednání 
I. Schvaluje 
záměr uzavření dodatku č. 2 k nájemní smlouvě na pronájem nebytového prostoru (garáže) č.j. 
603/52 – jiný nebytový prostor, budova čp. 603 v Lipové ul., LV č. 4633, obec a k.ú., Sezimovo Ústí, 
spolu se společnými částmi a příslušenstvím – nájemce Zdenka Šímová, bytem Lipová 602, 391 02 
Sezimovo Ústí, kterým bude nájem uzavřen na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce a 
nájemné ve výši 1.001 Kč/měsíc. 
Hlasování 4A/0N/0Z 
 
Ukončení pachtu a záměr pachtu části pozemku p. č. 830/5 – zahrádka (mat. č. 191/2016) 
Usnesení č. 195/2016 
RM po projednání 
I. Schvaluje  
a) ukončení pachtu části pozemku parc. č. 830/5 – ostatní plocha, zeleň, obec a k.ú. Sezimovo Ústí, 

o výměře 232 m2, obec a k.ú. Sezimovo Ústí, s panem Josefem Hodasem, trvale bytem Rudé 
armády 1141, 391 02 Sezimovo Ústí, ke dni 30. 6. 2016; 

b) záměr pachtu části pozemku parc. č. 830/5 – ostatní plocha, zeleň, obec a k.ú. Sezimovo Ústí, o 
výměře 232 m2, obec a k.ú. Sezimovo Ústí, paní Miroslavě Škvárové, trvale bytem nám. 
Republiky 144/12, 392 01 Soběslav, od 1. 7. 2016 na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 6 
měsíců, za cenu 1 Kč/m2/rok. 

Hlasování 4A/0N/0Z 
 
Nápravná opatření ke kontrolním zjištěním (mat. č. 192/2016) 
Usnesení č. 196/2016 
RM po projednání 
I. Ukládá 
ředitelce Základní školy Sezimovo Ústí, Švehlova 111, okres Tábor, IČ: 70938300, přijmout 
na základě kontrolního zjištění ze dne 23. 3. 2016 nápravná opatření, která budou směřovat: 

1) k dosažení srovnatelnosti úvazků v hlavní a doplňkové činnosti v rámci provozu  jídelny;  
2) k dodržení kalkulačních vzorců daných pro  přípravu přesnídávek a obědů v rámci 

doplňkové činnosti;  
3) k tomu, aby pracovní úvazky v jednotlivém druhu činnosti odpovídaly jejich náročnosti. 

Hlasování 4A/0N/0Z 
 
 



3 

 
 

Základní informace o hospodaření města za leden – duben r. 2016 (mat. č. 193/2016) 
Usnesení č. 197/2016 
RM po projednání 
I. Bere na vědomí 
základní informace o hospodaření města Sezimovo Ústí za měsíc leden až duben r. 2016. 
Hlasování 4A/0N/0Z 
 
Rozpočtová opatření RM na r. 2016 č. 18 – 24 (mat. č. 194/2016) 
Usnesení č. 198/2016 
RM po projednání 
I. Schvaluje 
a) rozpočtové opatření RM č. 18 
Název: Výsadba dubů v lokalitě u Kozského potoka  

ORJ O§ POL Text        v tis. Kč 

670 3745 5169 Nákup ostatních služeb 43,0 

700 6409 5901 Nespecifikované rezervy -43,0 

   Běžné výdaje 0,0 

 
b) rozpočtové opatření RM č. 19 
Název: Náhrady mezd v době nemoci 

ORJ O§ POL Text        tis. Kč 

100 4351 5424 Náhrady mezd v době nemoci 8,5 

100 6171 5424 Náhrady mezd v době nemoci 5,5 

300 6171 5424 Náhrady mezd v době nemoci 9,5 

500 5311 5424 Náhrady mezd v době nemoci 9,0 

600 6171 5424 Náhrady mezd v době nemoci 7,5 

100 4351 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru -8,5 

100 6171 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru -5,5 

300 6171 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru -9,5 

500 5311 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru -9,0 

600 6171 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru -7,5 

   Běžné výdaje 0,0 

 
c) rozpočtové opatření RM č. 20 
Název: Rozpis radou města a zastupitelstvem města schválených dotací   

ORJ Odd.§ POLOŽKA TEXT tis. Kč 

300 3319 5212 
Neinvestiční transfery nefinančním podnikatel. 
subjektům - FO 3,0 

300 3419 5222 Neinvestiční transfery spolkům 804,6 

300 3421 5222 Neinvestiční transfery spolkům 45,0 

300 3429 5222 Neinvestiční transfery spolkům 29,5 

300 6409 5222 Neinvestiční transfery spolkům -882,1 

      Běžné výdaje  0,0 
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d) rozpočtové opatření RM č. 21 
Název: Výplata finančních darů schválených v r. 2015 

ORJ O§ POL Text        v tis. Kč 

300 3399 5492 Dary obyvatelstvu 3,8 

300 3429 5492 Dary obyvatelstvu 9,0 

300 3639 5492 Dary obyvatelstvu 1,2 

300 4319 5492 Dary obyvatelstvu 11,5 

700 6409 5901 Nespecifikované rezervy -25,5 

   Běžné výdaje 0,0 

 
e) rozpočtové opatření RM č. 22 
Název: Oprava střešního okna bytu č. 422/19 Sezimovo Ústí 

ORJ O§ POL Text        v tis. Kč 

471 3612 5171 Opravy a udržování 19,0 

700 6409 5901 Nespecifikované rezervy -19,0 

   Běžné výdaje  0,0 

 
f) rozpočtové opatření RM č. 23 
Název: Odvod za nesplnění povinnosti zaměstnávat zdravotně postižené  

ORJ O§ POL Text        v tis. Kč 

300 6171 5195 Odvod za nesplnění povinnosti 
zaměstnávat zdravotně postižené 

15,0 

700 6409 5901 Nespecifikované rezervy -15,0 

   Běžné výdaje  0,0 

 
g) rozpočtové opatření RM č. 24 
Název: Úprava rozpočtové věty bez vlivu na saldo rozpočtu a čerpání nespecifikovaných rezerv 

ORJ Odd.§ POLOŽKA TEXT tis. Kč 

100 4351 5132 Ochranné pomůcky 5,0 

100 4351 5134 Prádlo, oděv a obuv -5,0 

100 4351 5167 Služby školení a vzdělávání 2,0 

100 6171 5167 Služby školení a vzdělávání -2,0 

100 6171 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 57,0 

100 6171 5171 Oprava a udržování 26,0 

650 3399 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek -83,0 

100 6409 5179 Ostatní nákupy jinde nezařazené 19,0 

100 6409 5229 
Ostatní neinvestiční transfery 
neziskovým a podobným organizacím -19,0 

510 5512 5164 Nájemné 1,7 

510 5512 5169 Nákup ostatních služeb -1,7 

520 2219 5169 Nákup ostatních služeb 6,0 

520 3745 5021 Ostatní osobní výdaje 10,0 

520 2212 5169 Nákup ostatních služeb, ORG 540 12,0 

520 6171 5169 Nákup ostatních služeb -28,0 

600 6171 5172 Programové vybavení 2,0 
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600 6171 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek -2,0 

650 6171 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 7,0 

650 6171 5171 Oprava a udržování -7,0 

      Běžné výdaje  0,0 

Hlasování 4A/0N/0Z 
 
Vyhlášení výběrového řízení – ředitel/ka PO Správa města Sezimovo Ústí (mat. č. 195/2016) 
Usnesení č. 199/2016 
RM po projednání 
I. Vyhlašuje 
výběrové řízení na pozici ředitele/ředitelky příspěvkové organizace Správa města Sezimovo Ústí, 
Průmyslová 1095, 391 02 Sezimovo Ústí, s předpokládaným nástupem od 1. 9. 2016 a s těmito 
požadavky na uchazeče/uchazečku: 
Základní předpoklady uchazeče: 

 fyzická osoba, která dosáhla věku 18 let 

 způsobilost k právním úkonům (plná svéprávnost) 

 bezúhonnost ve smyslu § 4 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících ÚSC a o změně 
některých zákonů  

Další předpoklady uchazeče: 

 vysokoškolské vzdělání, případně středoškolské vzdělání technického, ekonomického 
nebo stavebního směru 

 občanská a morální bezúhonnost  

 praxe v řízení početnějšího kolektivu min. 3 roky - výhodou 

 právní povědomí a základní znalost platných legislativních předpisů (např. zákon č. 
262/2006 Sb., zákoník práce, zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, zákon  
č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních celků)  

 ekonomické povědomí (např. práce s rozpočtem organizace, poskytování dotací, aj.)  

 znalost práce na PC (MS Office)  

 organizační a komunikační schopnosti 

 řidičské oprávnění skupiny „B“, aktivní řidič 

 dobrý zdravotní stav 
II. Ukládá  
místostarostce města Ludmile Svatkové, aby zajistila řádné vyhlášení a průběh výběrového řízení, 
vč. inzerce v regionálním tisku. 
Hlasování 4A/0N/0Z 
 
Povolení hudební produkce po 22. hodině – restaurace Hilton/Luna (mat. č. 196/2016) 
Usnesení č. 200/2016 
RM po projednání 
I. Uděluje  
provozovateli restaurace Luna/Hilton, panu Michalu Mikuláštíkovi, IČ: 72101831, bytem/sídlem: 
Krátká 647, 391 02 Sezimovo Ústí, výjimku z ust. čl. 2 odst. 3 vyhlášky č. 5/2008 o ochraně nočního 
klidu a regulaci hlučných činností a z ust. čl. 3 vyhlášky č. 2/2011 o ochraně veřejného pořádku                   
při provozování hostinských činností spočívající v povolení hudební produkce a hostinské činnosti                 
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ve venkovních prostorách restaurace Luna/Hilton do 24 hodin ve dnech 17. 6. 2016, 24. 6. 2016,                  
29. 7. 2016 a 27. 8. 2016. 
Hlasování 4A/0N/0Z 
 
Prodej bytové jednotky č. 624/20, Nerudova ulice – manželé Slabých (mat. č. 197/2016) 
Usnesení č. 201/2016 
RM po projednání 
I. Schvaluje 
záměr prodeje bytu č. 624/20, o velikosti 4+1, umístěného ve  4. nadzemním podlaží domu č. p. 
624, který se nachází v ulici Nerudova, LV č. 4146, na stp.č. 598/2 - zast. pl. a nádvoří, LV č. 4145, 
vč. spoluvlastnického podílu ve výši 889/10000 vážícím se k této bytové jednotce, v obci a k.ú. 
Sezimovo Ústí, manželům Zdeňku a Evě Slabých, trv. bytem: Nerudova 624, 391 02 Sezimovo Ústí, 
za kupní cenu ve výši 719.170 Kč a zároveň zrušení zástavního práva smluvního k výše uvedenému, 
a předkládá Zastupitelstvu města Sezimovo Ústí ke schválení. 
Hlasování 4A/0N/0Z 
 
Prodej bytové jednotky č. 497/13, Lipová ulice – p. Sedlák (mat. č. 198/2016) 
Usnesení č. 202/2016 
RM po projednání 
I. Schvaluje 
záměr prodeje bytu č. 497/13, o velikosti 2+1, umístěného ve  4. nadzemním podlaží domu č. p. 
497, který se nachází v ulici Lipová, LV č. 4178, na stp.č. 601 - zast. pl. a nádvoří, LV č. 4177, vč. 
spoluvlastnického podílu ve výši 959/10000 vážícím se k této bytové jednotce, v obci a k.ú. 
Sezimovo Ústí, p. Dušanu Sedlákovi, trv. bytem: Průmyslová 1069, 391 02 Sezimovo Ústí, za kupní 
cenu ve výši 406.767 Kč a zároveň zrušení zástavního práva smluvního k výše uvedenému, a 
předkládá Zastupitelstvu města Sezimovo Ústí ke schválení. 
Hlasování 4A/0N/0Z 
 
Základní informace o hospodaření příspěvkových organizací k 31. 3. 2016 (mat. č. 199/2016) 
Usnesení č. 203/2016 
RM po projednání 
Bere na vědomí 
základní informace o hospodaření příspěvkových organizací města Sezimovo Ústí k 31. 3. 2016. 
Hlasování 4A/0N/0Z 
 
Změna účelu poskytnutí dotací z programu Sociální služby (mat. č. 200/2016) 
Usnesení č. 204/2016 
RM po projednání 
I. Revokuje 
účel dotace v usnesení č. 149/2016 ze dne 18. 4. 2016 v části II poskytnutí dotací z programu 
Sociální služby města Sezimovo Ústí pro příjemce (žadatele) dotací dle přílohy č. 1. 
II. Schvaluje 
nové znění účelu pro příjemce (žadatele) dotace dle přílohy č. 1, které zní: „fakultativní náklady 
organizace, které nejsou předmětem tzv. vyrovnávací platby vyplácené organizacím na základě 
pověření k poskytování služeb obecného hospodářského zájmu“. 
Hlasování 4A/0N/0Z 
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Doplnění smlouvy o poskytnutí dotace (mat. č. 201/2016) 
Usnesení č. 205/2016 
RM po projednání 
I. Schvaluje 
doplnění smlouvy o poskytnutí dotace z programu sociálních služeb u vybraných příjemců 
(žadatelů) dotací dle přílohy č. 1.  
Hlasování 4A/0N/0Z 
 
Oceňování čestných dárců krve v r. 2016 (mat. č. 202/2016) 
Usnesení č. 206/2016 
RM po projednání 
I. Schvaluje 
poskytnutí darů v r. 2016 fyzickým osobám – čestným dárcům krve dle podmínek uvedených v 
„Pravidlech pro oceňování čestných dárců krve“ schválených usnesením RM č. 174/2012 ze dne 
28. 5. 2012. 
Hlasování 4A/0N/0Z 
 
 
 
 

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

 


