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Usnesení 
ze schůze Rady města Sezimovo Ústí, konané dne 28. 11. 2016 

 
Souhlas obce dle zákona o pomoci v hmotné nouzi (mat. č. 414/2016) 
Usnesení č. 423/2016 
RM po projednání 
I. Schvaluje  
vydání souhlasného vyjádření dle § 33 odst. 6 zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, 
ve znění pozdějších předpisů, na základě přijatých žádostí Úřadu práce ČR - krajská pobočka 
v Českých Budějovicích, kontaktní pracoviště Tábor, ze dne 19. 9. 2016, č.j. 68364/2015/TAB, a ze 
dne 14. 11. 2016, č.j. 82598/2016/TAB, ve věci souhlasu obce s doplatkem na bydlení 
v ubytovacím zařízení JITŘENKA, ul. Průmyslová 651, Sezimovo Ústí, provozovatel: PIKOLA s.r.o. IČ: 
26061309, sídlem: Budějovická 503/25, 390 02 Tábor, v žádostech uvedeným osobám s tím, že 
toto souhlasné vyjádření je vydáváno na dobu určitou do 31. 12. 2017. 
Hlasování 6A/0N/0Z 
 
Poskytnutí věcného daru pro seniory (mat. č. 415/2016) 
Usnesení č 424/2016 
RM po projednání 
I. Schvaluje  
poskytnutí věcného daru ve výši 13.000 Kč v podobě vánočních balíčků a vánočních pozorností pro 
bývalé občany města Sezimovo Ústí, kteří v současné době žijí v domovech seniorů a obdobných 
zařízeních v okrese Tábor a seniorům využívajícím pečovatelskou službu města Sezimovo Ústí. 
Hlasování 6A/0N/0Z 
 
Rozpočtová opatření RM Sezimovo Ústí (mat. č. 416/2016) 
Usnesení č. 425/2016 
RM po projednání 
I. Schvaluje 
rozpočtová opatření RM na r. 2016 č. 59 – 63: 
 
a) rozpočtové opatření RM č. 59 
Název: Navýšení výdajů na vánoční balíčky pro seniory města Sezimovo Ústí žijících v domovech 
důchodců a jiných ústavních zařízeních; vánoční pozornost klientům pečovatelské služby Sezimovo 
Ústí    

ORJ Odd.§ POL. TEXT tis.  Kč 

100 3399 5194 Věcné dary 3,0 

700 6409 5901 Nespecifikované rezervy -3,0 

      Běžné výdaje  0,0 

 
b) rozpočtové opatření RM č. 60 
Název: Oprava čerpadla, hořáku a revize kotelny v budově č.p. 696 - házená 

ORJ Odd.§ POL. TEXT tis. Kč 

650 3412 5171 Oprava a udržování 39,0 

700 6409 5901 Nespecifikované rezervy -39,0 

      Běžné výdaje  0,0 
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c) rozpočtové opatření RM č. 61 
Název:  Úprava rozpisu nákladů hrazených z dotace na výkon sociální práce 

ORJ O§ POL UZ Text  Kč 

100 6171 5173 13015 Cestovné 800,0 

100 6171 5167 13015 Služby školení a vzdělávání 8 000,0 

100 6171 5162 13015 Služby telekomunikací a radiokomunikací 600,0 

100 6171 5172 13015 Programové vybavení 4 840,0 

100 6171 5137 13015 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 10 998,0 

100 6171 5011 13015 Platy zaměstnanců v pracovním poměru -18 834,0 

100 6171 5031 13015 
Povinné pojistné na soc. zabezpečení a 
příspěvek na státní politiku zaměstnanosti 

-4 709,0 

100 6171 5032 13015 
Povinné pojistné na veřejné zdravotní 
pojištění 

-1 695,0 

        Běžné výdaje 0,0 

 
d) rozpočtové opatření RM č. 62 
Název: Nová informační tabule v lokalitě Husovo náměstí 

ORJ Odd.§ POL. TEXT tis. Kč 

650 3639 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 12,0 

670 3729 5169 Nákup ostatních služeb -12,0 

      Běžné výdaje  0,0 

 
e) rozpočtové opatření RM č. 63 
Název: Přijetí neinvestičního transferu v souladu s programem Jč. Kraje „Účelová neinvestiční 
dotace obcím na výdaje jednotek sborů dobrovolných hasičů v r. 2016“ 
ORJ O§ POL UZ Text tis.  Kč 

300  4116 14004 Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR 5,6  

510 5512 5137 14004 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 5,6  

    Saldo 0,0 

Hlasování 6A/0N/0Z 
 
Poskytnutí dotací v r. 2017 v souladu s platnými smlouvami (mat. č. 417/2016) 
Usnesení č. 426/2016 
RM po projednání 
I. Předkládá  
ZM Sezimovo Ústí ke schválení návrh na poskytnutí dotace příspěvkové organizaci G- centrum 
Tábor, IČ: 671 893 93, Kpt. Jaroše 2958, za účelem zajištění sociálních služeb pro obyvatele města 
Sezimovo Ústí v r. 2017, kteří se ocitli v nepříznivé sociální situaci.  
Dotace bude poskytována měsíčně, a to ve výši odpovídající provedeným úkonům dle platného 
sazebníku, max. ve výši 80 tis. Kč/rok. Dotace je poskytována na základě Smlouvy o poskytnutí 
dotace na zajištění úkonů sociálních služeb na území města Sezimovo Ústí ze dne 1. 7. 2011. 
II. Předkládá  
ZM Sezimovo Ústí ke schválení návrh na poskytnutí dotace v r. 2017 pro spolek Junák – český 
skaut, středisko Černá růže Sezimovo Ústí, z.s., se sídlem Svépomoc 659, 391 02 Sezimovo Ústí, IČ: 
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65942108, ve výši 30 tis. Kč. Dotace je poskytována na základě smlouvy ze dne 14. 4. 2008, 
ve znění pozdějších dodatků.                  
Hlasování 5A/0N/1Z 
 
Rozpočet Sociálního fondu města Sezimovo Ústí pro r. 2017 (mat. č. 418/2016) 
Usnesení č. 427/2016 
RM po projednání 
I. Předkládá 
ZM Sezimovo Ústí ke schválení rozpočet Sociálního fondu města Sezimovo Ústí na rok 2017, dle 
důvodové zprávy. 
Hlasování 6A/0N/0Z 
 
Rozpočet města Sezimovo Ústí na r. 2017 (mat. č. 419/2016) 
Usnesení č. 428/2016 
I. Předkládá  
ZM Sezimovo Ústí ke schválení návrh rozpočtu města Sezimovo Ústí na r. 2017, dle důvodové 
zprávy. 
Hlasování 6A/0N/0Z 
 
Prodloužení nájemních smluv na byty v čp. 638 (mat. č. 420/2016) 
Usnesení č. 429/2016 
RM po projednání 
I. Schvaluje 
uzavření nájemních smluv na byty v domě čp. 638, Dukelská ulice, Sezimovo Ústí na dobu určitou 
do 31. 12. 2017, za nájemné ve výši 40 Kč m² takto: 
byt č. 4 Chytrová Marie č. p. 638, Dukelská ulice, Sezimovo Ústí  
byt č. 5 Nehonská Marie č. p. 638, Dukelská ulice, Sezimovo Ústí  
byt č. 6 Dinič Juraj č. p. 638, Dukelská ulice, Sezimovo Ústí  
byt č. 8 Capouch František č. p. 638, Dukelská ulice, Sezimovo Ústí  
byt č. 15 Dušková Jaroslava č. p. 638, Dukelská ulice, Sezimovo Ústí  
byt č. 18 Dubay Pavel č. p. 638, Dukelská ulice, Sezimovo Ústí  
byt č. 19 Nemocnice Tábor (pronájem) č. p. 638, Dukelská ulice, Sezimovo Ústí  
byt č. 24 Liška Josef  č. p. 638, Dukelská ulice, Sezimovo Ústí  
byt č. 25 Parma Josef  č. p. 638, Dukelská ulice, Sezimovo Ústí  
byt č. 27 Hofbauerová Marcela č. p. 638, Dukelská ulice, Sezimovo Ústí  
Hlasování 6A/0N/0Z 
 
Prodloužení nájemních smluv na byty na dobu určitou (mat. č. 421/2016) 
Usnesení č. 430/2016 
RM po projednání 
I. Schvaluje 
uzavření dodatků k nájemním smlouvám na dobu neurčitou za smluvní nájemné u bytů v domech 
ve vlastnictví města Sezimovo Ústí: 
č. bytu 490 / 15 Eibl Karel č. p. 490, Lipová ulice, Sezimovo Ústí   
č. bytu 494 / 07 Belza Jiří č. p. 494, Lipová ulice, Sezimovo Ústí  
č. bytu 602 / 07 Smrčková Klára č. p. 602, Lipová ulice, Sezimovo Ústí 
č. bytu 610 / 01 Papež Jindřich č. p. 610, Dukelská ulice, Sezimovo Ústí 
č. bytu 611 / 15 Nováček Milan č. p. 611, Dukelská ulice, Sezimovo Ústí  
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č. bytu 627 / 11 Hladík Pavel č. p. 627, Školní nám., Sezimovo Ústí 
č. bytu 638 / 02 Míka Lukáš č. p. 638, Dukelská ulice, Sezimovo Ústí 
č. bytu 638 / 26 Havlín Vladislav č. p. 638, Dukelská ulice, Sezimovo Ústí 
č. bytu 1111/07 Průša Zbyněk  č. p. 1111, Průmyslová ulice, Sezimovo Ústí 
č. bytu 1113/15        Veisová Simona č. p. 1113, Průmyslová ulice, Sezimovo Ústí 
II. Schvaluje 
uzavření dodatků k nájemním smlouvám na dobu určitou do 30. 6. 2017 za smluvní nájemné u 
bytů v domech ve vlastnictví města Sezimovo Ústí: 
č. bytu 490 / 11  Klímová Petra  č. p. 490, Lipová ulice, Sezimovo Ústí 
č. bytu 494 / 09 Awad Alžběta č. p. 494, Lipová ulice, Sezimovo Ústí 
č. bytu 494 / 17 Hanslová Aneta č. p. 494, Lipová ulice, Sezimovo Ústí 
č. bytu 494 / 25 Lehečková Johanka č. p. 494, Lipová ulice, Sezimovo Ústí 
č. bytu 602 / 03 Haplová Lucie č. p. 602, Lipová ulice, Sezimovo Ústí 
č. bytu 611 / 12 Jandová Jana č. p. 611, Dukelská ulice, Sezimovo Ústí 
č. bytu 627 / 13 Hodasová Sylva č. p. 627, Školní nám., Sezimovo Ústí 
č. bytu 638 / 35 Klimeš Václav č. p. 638, Dukelská ulice, Sezimovo Ústí 
č. bytu 1112/05 Hapl Lukáš č. p. 1112, Průmyslová ulice, Sezimovo Ústí 
III. Schvaluje 
uzavření dodatku k nájemní smlouvě na dobu určitou do 31. 12. 2017 za nájemné ve výši 39 Kč/m² 
v domě ve vlastnictví města Sezimovo Ústí: 
č. bytu 490/19 Devera Petr č. p. 490, Lipová ulice, Sezimovo Ústí 
IV. Schvaluje 
ukončení nájemní smlouvy ke dni 31. 12. 2016 
č. bytu 638/9 Zelenda Jakub č. p. 638, Dukelská ulice, Sezimovo Ústí 
 
Hlasování 6A/0N/0Z 
 
Prodloužení nájemního vztahu na byt č. 491/11, Lipová ul. – p. Sekal (mat. č. 422/2016) 
Usnesení č. 431/2016 
RM po projednání 
I. Schvaluje 
uzavření dodatku k nájemní smlouvě s panem Karlem Sekalem, trv. bytem Lipová 491, 391 02 
Sezimovo Ústí na byt č. 491/11, na dobu určitou do 31. 12. 2017, s možností prodloužit nájemní 
vztah výhradně na dobu určitou a za podmínek stanovení nájemného schválených zastupitelstvem 
města dne 25. 10. 2011 usnesením č. 62/2011/8, tj. 39 Kč/m²/měsíc. 
Hlasování 6A/0N/0Z 

 
Zápis č. 10/2016 z bytové komise RM Sezimovo Ústí ze dne 21. 11. 2016 (mat. č. 423/2016) 
Usnesení č. 432/2016 
I. Bere na vědomí 
Zápis č. 10/2016 z bytové komise RM Sezimovo Ústí, konané dne 21. 11. 2016. 
II. Souhlasí 
s uzavřením nájemní smlouvy na byt č. 602/22, Lipová ulice, o velikosti 1+1, s panem Janem Blísou, 
trvale bytem Průmyslová 1060, 391 02 Sezimovo Ústí. 
III. Souhlasí 
s uzavřením nájemní smlouvy na byt č. 610/08, Dukelská ulice, o velikosti 2+1, s paní Janou 
Koyšovou, trvale bytem K Hájence 661, 391 02 Sezimovo Ústí. 
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IV. Souhlasí 
s uzavřením nájemní smlouvy na byt č. 638/29, Dukelská ulice, o velikosti 1+1, s paní Kateřinou 
Novákovou, trvale bytem Průmyslová 651, 391 02 Sezimovo Ústí. 
V. Souhlasí 
s uzavřením nájemní smlouvy na byt č. 638/33, Dukelská ulice, o velikosti 1+1 s paní Martinou 
Prokopovou, trvale bytem Pod Vrbou 1300, 391 02 Sezimovo Ústí. 
Hlasování 6A/0N/0Z 
 
Záměr výpůjčky části pozemku parc. č. 184/7 – PO MSKS (mat. č. 424/2016) 
Usnesení č. 433/2016 
RM po projednání 
I. Schvaluje 
záměr výpůjčky 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 
 
Žádost o postupné splácení dluhu – p. Skoumal (mat. č. 425/2016) 
Usnesení č. 434/2016 
RM po projednání 
I. Schvaluje  
dohodu o úhradě dluhu v celkové výši 21.614 Kč v 3 pravidelných měsíčních splátkách vždy k 15. 
dni příslušného kalendářního měsíce počínaje dnem 15. 12. 2016, panem Vladislavem Skoumalem, 
IČO: 76350487, sídlem Fibichova 351, 390 02 Tábor – Čekanice, za podmínek, dle předloženého 
uznání dluhu a dohody o úhradě dluhu ve splátkách. 
Hlasování 6A/0N/0Z 
 
OZV č. 3/2015, o školských obvodech spádových škol (mat. č. 426/2016) 
Usnesení č. 435/2016 
RM po projednání 
I. Předkládá   
ZM Sezimovo Ústí ke schválení Obecně závaznou vyhlášku č. 3/2016, kterou se stanoví školské 
obvody mateřských škol a základních škol zřízených městem. 
Hlasování 6A/0N/0Z 
 
Pronájem nebytových prostor – ZŠ Školní náměstí 628 (mat. č. 427/2016) 
Usnesení č. 436/2016 
RM po projednání 
I. Schvaluje 
uzavření smlouvy o pronájmu nebytových prostor mezi ZŠ Sezimovo Ústí, Školní náměstí 628, 
okres Tábor a nájemcem 
- Spolek Seskupení za účelem, Zahradní 337, 390 02 Tábor, IČ: 22761233  

Hlasování 6A/0N/0Z 
 
Žádost o splátkový kalendář na byt č. 1111/54, Průmyslová ul. – p. Černý (mat. č. 428/2016) 
Usnesení č. 437/2016 
RM po projednání 
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I. Schvaluje 
uzavření splátkového kalendáře za služby, spojené s užíváním bytu č. 1111/54 za období červenec - 
listopad 2016, Průmyslová ulice čp. 1111, Sezimovo Ústí – nájemce Jan Černý, za poplatek ve výši 
400 Kč dle pokynu RM ze dne 20. 6. 2016 a prodloužení nájemní smlouvy na dobu určitou do 30. 4. 
2017. 
Hlasování 6A/0N/0Z 
 
Informace o stavu dotačních projektů města (mat. č. 430/2016) 
Usnesení č. 438/2016 
RM po projednání 
I. Předkládá 
ZM Sezimovo Ústí na vědomí informaci o stavu dotačních projektů města. 
Hlasování  6A/0N/0Z 
 
Pacht části pozemku parc. č. 830/5, zahrádka Zdravex – pí Vyškovská (mat. č. 431/2016) 
Usnesení č. 439/2016 
RM po projednání 
I. Revokuje 
usnesení rady města č. 389/16 ze dne 31. 10. 2016.  
I. Schvaluje  
záměr pachtu 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 
 
Ukončení nájmu/pachtu části pozemku parc. č. 184/7 – stánek – pí Behenská (mat. č.  432/2016) 
Usnesení č. 440/2016 
RM po projednání 
I. Schvaluje  
ukončení nájmu/pachtu části pozemku parc. č. 184/7 – zeleň,  obec a k.ú. Sezimovo Ústí, o výměře 
15 m2, s paní Danou Behenskou, trv. bytem Pod Vrbou 401, 391 02 Sezimovo Ústí, ke dni 31. 1. 
2017, dohodou. 
Hlasování 6A/0N/0Z 
 
Zásady pro prodej bytů v roce 2017 (mat. č. 433/2016) 
Usnesení č. 441/2016 
RM po projednání 
I. Předkládá 
ZM Sezimovo Ústí ke schválení Zásady pro prodej bytů v domech č.p. 422, 492, 493, 497, 498, 535, 
601, 603, 604, 605, 606, 607, 608, 621, 622, 624, 661, 675 a 678, vše v obci  a k.ú. Sezimovo Ústí: 
1) Cena bytu při jednorázové platbě při podpisu kupní smlouvy činí v roce 2016 součet částek 

7.000 Kč/m2 podlahové plochy bytu (bez započítání podlahové plochy sklepů, sklepních kójí, 
lodžií a balkónů) a 2.350 Kč/m2 podlahové plochy lodžií či balkónů, sklepů či sklepních kójí. 

2) Cena bytu při úhradě 50 % kupní ceny při podpisu kupní smlouvy a zbývající části kupní ceny 
do 5 let činí v roce 2017 součet částek 7.600 Kč/m2 podlahové plochy bytu (bez započítání 
podlahové plochy sklepů, sklepních kójí, lodžií a balkónů) a 2.450 Kč/m2 podlahové plochy 
sklepa nebo sklepní kóje a balkónů či lodžií; pohledávka na doplatek kupní ceny bude zajištěna 
zástavním právem města k převáděnému bytu. 
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3) Kupujícím bytu může být nájemce bytu, jeho příbuzný v řadě přímé nebo jeho sourozenec, 
společně s nimi i manžel kupujícího. Tato skutečnost bude prokazována formou čestného 
prohlášení žadatele. 

4) Pro určení, zda se koupě bytu uskutečňuje v roce 2017 či v jiném roce, je určující datum 
schválení koupě zastupitelstvem města. 

5) Tyto zásady se uplatní i pro budoucí koupě bytů v půdních vestavbách výše uvedených 
bytových domů s tím, že oprávněné osoby mají právo uzavřít po dobu platnosti těchto zásad 
smlouvu o budoucí kupní smlouvě, na základě které jim vznikne povinnost zaplatit kupní cenu 
odvozenou od započitatelné plochy bytu s možností zápočtu předplaceného nájemného na 
úhradu kupní ceny a právo uzavřít kupní smlouvu nejpozději do 6 měsíců po uplynutí lhůty, po 
kterou nesmí město dle podmínek o přijetí dotace na výstavbu těchto bytů převést předmětný 
byt.  

6) V případě, že je předmětem prodeje či budoucího prodeje byt v domě, ve kterém bylo  
v období pěti kalendářních let předcházejících datu podání žádosti o koupi provedeno 
technické zhodnocení, financované mj. i prostřednictvím příspěvku města Sezimovo Ústí  
do fondu oprav tohoto domu, zvyšuje se kupní cena bytu dle odst. 1, resp. 2 těchto Zásad o 
zůstatkovou hodnotu předmětného technického zhodnocení připadajícího na prodávaný byt. 

7) Pro koupě bytů, ve kterých město provedlo oproti odst. 6 pouze výměnu oken, se kupní cena 
navyšuje o paušální částku nákladů této výměny ve výši 7.500 Kč za každé vyměněné velké 
střešní okno, 5.000 Kč za každé vyměněné malé střešní okno (koupelna, WC) a 5.500 Kč za 
každé jiné vyměněné okno. 

8) V předmětné kupní smlouvě bude sjednána smluvní pokuta pro případ převodu bytu na třetí 
osobu v období dvou let od podpisu kupní smlouvy ve výši odpovídající 45 % z kupní ceny 
tohoto bytu, zaokrouhlená na celé sto koruny nahoru. 

9) Tyto zásady nabývají účinnosti dnem 1. 1. 2017 a pozbývají účinnosti dne 31. 12. 2017. 
Hlasování 6A/0N/0Z 
 
OZV č. 2/2016, o místním poplatku za svoz odpadů; rozúčtování nákladů na sběr a svoz odpadu 
v r. 2015 (mat. č. 434/2016) 
Usnesení č. 442/2016 
RM po projednání 
I. Bere na vědomí   
informaci o rozúčtování skutečných nákladů na osobu souvisejících se sběrem a svozem 
netříděného komunálního odpadu v roce 2015.  
II. Předkládá   
ZM Sezimovo Ústí ke schválení Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2016, kterou se mění Příloha č. 1 
Obecně závazné vyhlášky č. 3/2015 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, 
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, ve znění pozdějších změn, dle 
předloženého návrhu vyhlášky.  
Hlasování 6A/0N/0Z 
 
Dodatek č. 9 k nájemní/pachtovní smlouvě – reklama – p. Pecka (mat. č. 435/2016) 
Usnesení č. 443/2016 
RM po projednání 
I. Schvaluje 
záměr 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 p. Danielem Peckou, IČ: 48249050, sídlem: Dukelská 612/12, 391 02 Sezimovo 
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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 
 
Veřejná zakázka – „Projekt regenerace panelového sídliště Sezimovo Ústí II, 3. Etapa“ (mat. č. 
436/2016) 
Usnesení č. 444/2016 
RM po projednání 
I. Bere na vědomí 
zprávu z otevírání obálek s nabídkami, hodnocení kvalifikace a zprávu o hodnocení nabídek týkající 
se veřejné zakázky na výběr dodavatele na služby – zpracování projektové dokumentace: Projekt 
regenerace panelového sídliště Sezimovo Ústí II., 3. Etapa. 
II. Rozhodla, 
v souladu se zadávacími podmínkami veřejné zakázky, neuzavřít smlouvu s žádným uchazečem, 
týkající se veřejné zakázky dle bodu I usnesení.  
Hlasování 5A/0N/1Z 
 
Žádost o souhlas s nabytím účelově určených darů ZŠ a MŠ 9. května 489 (mat. č. 437/2016) 
Usnesení č. 445/2016 
I. Schvaluje 
přijetí účelově určeného finančního daru pro Základní školu a Mateřskou školu Sezimovo Ústí, 9. 
května 489, okres Tábor, IČ 70938318, ve výši 11.500 Kč od absolventů třídy 9. A v roce 1968 na 
potřeby výtvarného kroužku. 
II. Schvaluje 
přijetí účelově určeného finančního daru pro Základní školu a Mateřskou školu Sezimovo Ústí, 9. 
května 489, okres Tábor, IČ 70938318, ve výši 1.000 Kč od společnosti Radek Pohan, Dopravní 847, 
Votice - prodej uhlí a písku od čerta – provozovna Svinky u Soběslavi, IČ: 46420860 na mikulášskou 
nadílku.  
Hlasování 6A/0N/0Z 
 
Zavlažovací systém softballového hřiště – souhlas s podáním žádosti o dotaci a se 
spolufinancováním (mat. č. 429/2016) 
Usnesení č. 446/2016 
RM po projednání 
I. Souhlasí 
s  realizací projektu „Rekonstrukce softballového hřiště a instalace umělého zavlažování" ze strany 
TJ Spartak MAS Sezimovo Ústí, z. s., IČ: 00512419, Na Házené 696, 391 02 Sezimovo Ústí, dle 
přílohy, a s tím, aby byla na uvedený projekt podána ze strany TJ Spartak MAS Sezimovo Ústí, z.s. 
žádost o dotaci.  
II. Souhlasí 
se spolufinancováním projektu „Rekonstrukce softballového hřiště a instalace umělého 
zavlažování" městem Sezimovo Ústí až do výše 107.000 Kč, v případě schválení dotace na realizaci 
uvedeného projektu pro TJ Spartak MAS Sezimovo Ústí, z. s., IČ: 00512419, Na Házené 696, 391 02 
Sezimovo Ústí.    
Hlasování 5A/0N/1Z 
 
       Mgr. Ing. Martin Doležal , v. r.        Ludmila Svatková, v. r. 
              starosta města               místostarostka města 


