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Usnesení 
z 26. veřejného zasedání Zastupitelstva města Sezimovo Ústí, konaného dne 26. 6. 2018 od 18:00 
hodin ve velké zasedací místnosti Městského úřadu, Dr. E. Beneše 21, Sezimovo Ústí 
_______________________________________________________________________________ 
 

ZM po projednání 
Usnesením č. 25/2018/26 
I. Schvaluje 
program 26. veřejného zasedání ZM Sezimovo Ústí. 
Hlasování 14A/0N/0Z 
 
ZM po projednání 
Usnesením č. 26/2018/26 
I. Schvaluje 
návrhovou komisi ve složení p. Milan Veselý, Mgr. Petr Peroutka, Mgr. Karel Chotovinský. 
Hlasování 14A/0N/0Z 
 
ZM po projednání 
Usnesením č. 27/2018/26 
I. Schvaluje 
zprávu o kontrole plnění usnesení z 25. veřejného zasedání ZM Sezimovo Ústí ze dne 26. 4. 2018 
bez připomínek. 
Hlasování 16A/0N/0Z 
 
ZM po projednání 
Usnesením č. 28/2018/26 
I. Bere na vědomí 
zápis č. 20 z jednání Finančního výboru ZM Sezimovo Ústí ze dne 24. 4. 2018. 
Hlasování 16A/0N/0Z 
 

ZM po projednání 
Usnesením č. 29/2018/26 
I. Souhlasí 
s celoročním hospodařením města Sezimovo Ústí za r. 2017, a to bez výhrad. 
Hlasování 16A/0N/0Z 
 
ZM po projednání 
Usnesením č. 30/2018/26 
I. Schvaluje 
účetní závěrku města Sezimovo Ústí za r. 2017. 
Hlasování 16A/0N/0Z 
 
ZM po projednání 
Usnesením č. 31/2018/26 
I. Bere na vědomí  
základní informace o hospodaření města Sezimovo Ústí za období leden - květen r. 2018. 
Hlasování 16A/0N/0Z 
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ZM po projednání 
Usnesením č. 32/2018/26 
I. Schvaluje 
RO ZM Sezimovo Ústí na r. 2018 č. 13 – 20 a 22 – 27: 
a) rozpočtové opatření ZM č. 13 
Název: Navýšení neinvestičního transferu ZŠ Sezimovo Ústí, Švehlova 111, z důvodu změny 
odpisového plánu navazujícího na nákup kotle do školní jídelny  
 
ZMĚNA ZÁVAZNÝCH UKAZATELŮ 

ORJ O§ POL TEXT   Kč 

424 3117 5331 

Neinvestiční příspěvky zřízeným 

příspěvkovým organizacím 13 130,0 

 
b) rozpočtové opatření ZM č. 14 
Název: Finanční vypořádání účelově vázaných prostředků poskytnutých Správě města Sezimovo 
jako příspěvek na mimořádné objednávky dle čl. III, bod 2.4 Zřizovací listiny účinné od 1. 1. 2013 
(inkaso nespotřebované dotace od příspěvkové organizace) 

           tis. Kč 

Nedaňové příjmy 587,0 

Běžné výdaje 587,0 

Saldo 0,0 

 
c) rozpočtové opatření ZM č. 15 
Název: Přijetí náhrady škody  

           tis. Kč 

Nedaňové příjmy 11,0 

Běžné výdaje 11,0 

Saldo 0,0 

 
d) rozpočtové opatření ZM č. 16 
Název:  Přiznání k dani z příjmů právnických osob za obce 

           tis. Kč     

Daňové příjmy 3 123,0 

Běžné výdaje 3 123,0 

Saldo 0,0 

 
e) rozpočtové opatření ZM č. 17 
Název: Navýšení neinvestičního transferu MŠ Sezimovo Ústí, Lipová 649, z důvodu změny 
odpisového plánu v návaznosti na pořízení schválených investic   
 
ZMĚNA ZÁVAZNÝCH UKAZATELŮ 

ORJ O§ POL TEXT tis. Kč 

427 3111 5331 

Neinvestiční příspěvky zřízeným 

příspěvkovým organizacím 18,0 
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f) rozpočtové opatření ZM č. 18 
Název: Navýšení povinného odvodu z fondu investic MŠ Sezimovo Ústí, Lipová 649, do rozpočtu 
zřizovatele, a to v návaznosti na úpravu odpisového plánu   

           tis. Kč     

Nedaňové příjmy 7,0 

Běžné výdaje 7,0 

Saldo 0,0 

 
ZMĚNA ZÁVAZNÝCH UKAZATELŮ 

ORJ O§ POL TEXT tis. Kč 

427 3111 2122 Odvody příspěvkových organizací 7,0 

 
g) rozpočtové opatření ZM č. 19 
Název: Navýšení prostředků na neinvestiční transfery neziskovým a podobným subjektům 
v návaznosti na poskytnutí neinvestičního transferu Svazku obcí mikroregionu Táborsko za účelem 
spolufinancování projektu „Rozšíření domácího kompostování na území mikroregionu Táborsko“ 
 
ZMĚNA ZÁVAZNÝCH UKAZATELŮ 

ORJ O§ POL TEXT tis. Kč 

300 3726 5329 

Ostatní neinvestiční transfery rozpočtům 

územní úrovně 31,0 

 
h) rozpočtové opatření ZM č. 20 
Název: Příjmy z prodeje pozemků  

           tis. Kč 

Kapitálové příjmy 25,0 

Běžné výdaje 25,0 

Saldo 0,0 

 
i) rozpočtové opatření ZM č. 22 
Název: Příjmy z prodeje pozemků  

           tis. Kč 

Kapitálové příjmy 12,0 

Běžné výdaje 12,0 

Saldo 0,0 

 
j) rozpočtové opatření ZM č. 23 
Název: Rekonstrukce lávky pro pěší a cyklisty – administrace projektu investiční akce stavebně 
realizované v r. 2017   

           tis. Kč     

Kapitálové výdaje 45,0 

Běžné výdaje -45,0 

Výdaje celkem 0,0 

 
ZMĚNA ZÁVAZNÝCH UKAZATELŮ 

ORJ O§ POL TEXT tis. Kč 

650 2219 6121 Budovy, haly a stavby, ORG 611 45,0 
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k) rozpočtové opatření ZM č. 24 
Název: Víceúčelové sportovní hřiště Nerudova ulice – navýšení rozpočtu v návaznosti 
na vysoutěženou cenu díla 

           tis. Kč     

Kapitálové výdaje 795,0 

Běžné výdaje -795,0 

Výdaje celkem 0,0 

 
ZMĚNA ZÁVAZNÝCH UKAZATELŮ 

ORJ O§ POL TEXT tis. Kč 

600 3113 6121 Budovy, haly a stavby, ORG 720 795,0 

 
l) rozpočtové opatření ZM č. 25 
Název: Navýšení investičního výdaje Švermova ulice – úprava rozpočtu v návaznosti na ukončené 
výběrové řízení stavby 

           tis. Kč 

Kapitálové výdaje  645,0 

Běžné výdaje -645,0 

Výdaje celkem 0,0 

 
ZMĚNA ZÁVAZNÝCH UKAZATELŮ – ROZPOČTOVÁ VĚTA 

ORJ O§ POL TEXT  tis. Kč 

650 2212 6121 Budovy, haly a stavby; ORG 501 645,0 

 
m) rozpočtové opatření ZM č. 26 
Název: Navýšení prostředků na neinvestiční transfery neziskovým a podobným subjektům 
z důvodu podpory založení Akademie třetího věku v Sezimově Ústí 
 
ZMĚNA ZÁVAZNÝCH UKAZATELŮ 

ORJ O§ POL TEXT tis. Kč 

300 6409 5222 Neinvestiční transfery spolkům 6,3 

 
n) rozpočtové opatření ZM č. 27 
Název: Rekonstrukce tělocvičny ZŠ Švehlova – navýšení ceny v návaznosti na ukončené výběrové 
řízení  

           tis. Kč 

Kapitálové výdaje 316,0 

Běžné výdaje -316,0 

Výdaje celkem 0,0 

 
ZMĚNA ZÁVAZNÝCH UKAZATELŮ – ROZPOČTOVÁ VĚTA 

ORJ O§ POL Text tis. Kč 

600 3117 6121 Budovy, haly a stavby 316,0 

Hlasování 16A/0N/0Z 
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ZM po projednání 
Usnesením č. 33/2018/26 
I. Schvaluje 
Dodatek č. 1 k Zásadám pro úpravu rozpočtu pro r. 2018, dle důvodové zprávy. 
Hlasování 15A/1N/0Z 
 
ZM po projednání 
Usnesením č. 34/2018/26 
I. Bere na vědomí 
informaci o stavu dotačních projektů města. 
Hlasování 16A/0N/0Z 
 
ZM po projednání 
Usnesením č. 35/2018/26 
I. Deleguje  
pí Ludmilu Svatkovou, místostarostku města, na valnou hromadu společnosti Vodárenská 
společnost Táborsko s.r.o., se sídlem Tábor, Kosova 2894, PSČ 390 02, IČ: 260 69 539, která se 
koná dne 29. 6. 2018;  
II. Ukládá 
delegovanému zástupci města na této valné hromadě hlasovat pro schválení programu valné 
hromady a dále hlasovat pro návrhy: 
1. Valná hromada společnosti v souladu s ustanoveními zákona o obchodních korporacích a čl. 8 

odst. 2, písm. c) platné společenské smlouvy společnosti schvaluje jednateli předloženou 
Výroční zprávu společnosti za rok 2017 a řádnou účetní závěrku společnosti za rok 2017, která 
vykázala zisk po zdanění ve výši 43.489.879,07 Kč. 

2. Valná hromada společnosti schvaluje v souladu s ustanoveními zákona o obchodních 
korporacích a čl. 8 odst. 2, písm. c) platné společenské smlouvy společnosti, rozdělení zisku po 
zdanění dosaženého za rok 2017 ve výši 43.489.879,07 Kč tak, že 5 % zisku, tedy částka ve výši 
2.174.493,95 Kč bude převedena na účet 421 – zákonný rezervní fond a 95 % zisku, tedy částka 
41.315.385,12 Kč bude převedena na účet 428 – nerozdělený zisk z minulých let. 

3. Valná hromada společnosti schvaluje jako auditora pro ověření účetní závěrky ke dni 31. 12. 
2018 (za hospodářský rok 2018) společnost AUDITORIA s.r.o., IČ 28112920, se sídlem České 
Budějovice, Klavíkova 1828/10, PSČ 370 04 (auditorské oprávnění č. 543). 

4. a) Valná hromada schvaluje nepeněžitý vklad Města Tábora v rozsahu uvedeném ve znaleckých 
posudcích Ing. Pavla Kratochvíla č. 4048-003-18 (pozemkové parcely) a č. 4049-004-18 
(vodohospodářské stavby - vodovodní řady) do základního kapitálu společnosti Vodárenská 
společnost Táborsko s.r.o., IČ: 26069539, se sídlem Kosova 2894, 390 02 Tábor, v celkové 
částce 2.040.910,00 Kč (slovy: dva miliony čtyřicet tisíc devět set deset korun českých), kdy 
dojde ke změně výše základního kapitálu společnosti ze současné výše základního kapitálu ve 
výši 327.379.000,- Kč na novou výši 329.419.910,00 Kč, když podíl Města Tábor, 
představovaný mírou účasti na základním kapitálu Vodárenské společnosti Táborsko s.r.o., se 
mění z 250747/327379 na 252787910/329419910, podíl Města Sezimovo Ústí z 
31310/327379 na 31310000/329419910 a podíl Města Planá nad Lužnicí z 45322/327379 na 
45322000/329419910. 
Nepeněžitý vklad se skládá z pozemkových parcel ve vlastnictví Města Tábor vedených v 
evidenci nemovitostí Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Tábor 
zapsaných na LV č. 10001 v: 
-  k.ú. Hlinice pozemek p.č. 157/41 o výměře 734 m2 a p.č. 122/1 o výměře 42 m2; 
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-  k.ú. Tábor pozemek p.č. 5156/6 o výměře 4 m2, p.č. 5157/5 o výměře 1.876 m2, p.č. 
5157/10 o výměře 27 m2, p.č. 5157/11 o výměře 1 m2, p.č. 5153/6 o výměře 12 m2 a p.č. 
5155 o výměře 17 m2; 

-  k.ú. Měšice u Tábora pozemek p.č. 1008/10 o výměře 16 m2; 
-  k.ú. Čelkovice pozemek p.č. 523/34 o výměře 1.931 m2, p.č. 312/9 o 15 m2 a p.č. 312/8 o 

výměře 99 m2; 
 a vodohospodářských staveb - vodovodu v  k.ú. Klokoty.  
b) Valná hromada stanoví lhůtu, do níž musí být závazek Města Tábora ke zvýšení základního 

kapitálu nepeněžitým vkladem převzat, na jeden týden od konání valné hromady, kde bude 
přijato usnesení o zvýšení základního kapitálu. 

5. Valná hromada rozhodla o darování nemovitostí vlastněných společností Vodárenská 
společnost Táborsko s.r.o. do vlastnictví Městu Tábor, a to v rozsahu uvedeném ve znaleckém 
posudku Ing. Pavla Kratochvíla č. 4050-10-18 a č. 3750-041-16, když předmětem daru jsou 
nemovitosti vedené v evidenci nemovitostí Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální 
pracoviště Tábor a to v:  
-  k.ú. Čekanice pozemek p.č. 128 o výměře 6.561 m2, p.č. 129/4 o výměře 214 m2, p.č. 129/10 

o výměře 222 m2, 840/3 o výměře 8.448 m2, 840/12 o 617 m2, 840/15 o výměře 955 m2, p.č. 
840/18 o výměře 463 m2, 844/14 o výměře 37 m2, p.č. 844/15 o výměře 31 m2; 

- k.ú. Turovec pozemek p.č. 537/11 o výměře 1.001 m2, p.č. 537/12 o výměře 187 m2 a p.č. 
537/14 o výměře 280 m2; 

- k.ú. Měšice u Tábora pozemek p.č. 1051/1 o výměře 12 m2 a p.č. 1052/5 o výměře 20 m2; 
- k.ú. Náchod u Tábora, pozemek p.č. 423/3 o výměře 203 m2; 
- k.ú. Klokoty pozemek p.č. 271/1 o výměře 480 m2 a pozemek p.č.271/2 o výměře 161 m2, 

jehož součástí je stavba; 
 a o uzavření darovací smlouvy s Městem Tábor, kde předmětem daru budou výše uvedené 

nemovitosti vedené v evidenci nemovitostí Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální 
pracoviště Tábor. 

6. Valná hromada společnosti schvaluje: 
a) zastavení podílu Města Tábor na společnosti Vodárenská společnost Táborsko s.r.o. za 

účelem zajištění pohledávek České spořitelny, a.s. z titulu Úvěru poskytnutého Českou 
spořitelnou, a.s. (číslo smlouvy 1191/15/LCD) podle Smlouvy o zastavení podílu ve 
společnosti s ručení omezeným č.ZO4/1191/15/LCD uzavírané v návaznosti na zvýšení 
základního kapitálu společnosti nepeněžitým vkladem Města Tábora  

b) zastavení podílu Města Sezimovo Ústí na společnosti Vodárenská společnost Táborsko s.r.o. 
za účelem zajištění pohledávek České spořitelny a.s. z titulu Úvěru poskytnutého Českou 
spořitelnou, a.s. (číslo smlouvy 1191/15/LCD) podle Smlouvy o zastavení podílu ve 
společnosti s ručení omezeným č.ZO5/1191/15/LCD uzavírané v návaznosti na zvýšení 
základního kapitálu společnosti nepeněžitým vkladem Města Tábora  

c) zastavení podílu Města Planá nad Lužnicí na společnosti Vodárenská společnost Táborsko 
s.r.o. za účelem zajištění pohledávek České spořitelny, a.s. z titulu Úvěru poskytnutého 
Českou spořitelnou, a.s. (číslo smlouvy 1191/15/LCD) podle Smlouvy o zastavení podílu ve 
společnosti s ručení omezeným č.ZO6/1191/15/LCD uzavírané v návaznosti na zvýšení 
základního kapitálu společnosti nepeněžitým vkladem Města Tábora  

III. Schvaluje 
a) návrh na ukončení Smlouvy o zastavení podílu ve společnosti s ručením omezeným č. 

Z02/1191/15/LCD uzavřené dne 5. 4. 2016; 
b) návrh na zřízení zástavního práva k vlastnímu podílu ve výši 31310000/329419910, kdy výše 

vkladu činí 31.310.000 Kč, na společnosti Vodárenská společnost Táborsko s.r.o., za účelem 
zajištění pohledávek České spořitelny, a.s. z titulu změny základního kapitálu společnosti 
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Vodárenská společnost Táborsko s.r.o., IČ 26069539 dle článku I. a úvěru (číslo smlouvy 
1191/15/LCD) poskytnutého Českou spořitelnou, a.s. společnosti Vodárenská 
společnost Táborsko s.r.o. na financování Projektu Náprava stavu kanalizační soustavy 
aglomerace Táborsko a dalších investičních akcí na období 2009 – 2011, a to způsobem 
a za podmínek sjednaných ve Smlouvě o zastavení podílu ve společnosti s ručením 
omezeným č. Z05/1191/15/LCD uzavírané mezi Českou spořitelnou, a.s. a městem Sezimovo 
Ústí; 

c) uzavření Smlouvy o zastavení podílu ve společnosti s ručením omezeným č. 
Z05/1191/15/LCD, v předloženém znění.  

     to vše za podmínky schválení bodu 4 a 6 části II. usnesení. 
Hlasování 15A/0N/1Z 
 
ZM po projednání 
Usnesením č. 36/2018/26 
I. Schvaluje    
a) převod pozemků z vlastnictví města Sezimovo Ústí do vlastnictví města Tábor, konkrétně 

pozemků: 
- dle KN parc.č. 1641/8 vodní plocha o výměře 158 m2 v obci Tábor a k.ú. Měšice u Tábora,  
- dle KN parc.č. 1642/35 orná půda o výměře 692 m2 v obci Tábor a k.ú. Měšice u Tábora,  
- dle KN parc.č. 1643/16 vodní plocha o výměře 33 m2 v obci Tábor a k.ú. Měšice u Tábora,  
- dle KN parc.č. 1646/17 orná půda o výměře 2133 m2 v obci Tábor a k.ú. Měšice u Tábora,  
- dle KN parc.č. 1646/19 orná půda o výměře 23 m2 v obci Tábor a k.ú. Měšice u Tábora,  
- dle KN parc.č. 1648/3 orná půda o výměře 728 m2 v obci Tábor a k.ú. Měšice u Tábora,  
- dle KN parc.č. 1649/6 ostatní plocha/jiná plocha o výměře 260 m2 v obci Tábor a k.ú. Měšice u 

Tábora,  
- dle KN parc.č. 5911 ostatní plocha/jiná plocha o výměře 11 m2 v obci a k.ú. Tábor,  

b) převod pozemků z vlastnictví města Tábora do vlastnictví města Sezimovo Ústí, konkrétně 
pozemků: 

- část pozemku dle KN parc.č. 303/6 les, dle geometrického plánu č. 2778-21/2018, 
odsouhlaseného Katastrálním úřadem pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Tábor dne 26. 
4. 2018 pod č.j. PGP-588/2018-308, nově zaměřenou jako parc.č. 303/22 les o výměře 695 m2 
v obci a k.ú. Sezimovo Ústí, 

- část pozemku dle KN parc.č. 293/5 orná půda, dle geometrického plánu č. 2777-21/2018, 
odsouhlaseného Katastrálním úřadem pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Tábor dne 26. 
4. 2018 pod č.j. PGP-589/2018-308, nově zaměřenou jako parc.č. 293/9 orná půda o výměře 
1535 m2 v obci a k.ú. Sezimovo Ústí, 

- část pozemku dle KN parc.č. 651/15, dle geometrického plánu č. 2622-576/2015, 
odsouhlaseného Katastrálním úřadem pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Tábor dne 10. 
7. 2015 pod č.j. PGP-732/2015-308, nově zaměřenou jako parc.č. 651/33 les o výměře 141 m2 
v obci a k.ú. Sezimovo Ústí,  

- část pozemku dle KN parc.č. 5955/1 orná půda v obci a k.ú. Tábor, dle geometrického plánu č. 
5626,2785-262/2018, odsouhlaseného Katastrálním úřadem pro Jihočeský kraj, Katastrální 
pracoviště Tábor dne 23. 5. 2018 pod č.j. PGP-714/2018-308, nově zaměřenou jako parc.č. 
1054 orná půda o výměře 1741 m2 v obci a k.ú. Sezimovo Ústí, 

- dle KN parc.č. 383/1 ostatní plocha / ostatní komunikace o výměře 1.730 m2 v obci a k.ú. 
Sezimovo Ústí,  

a to za finanční vypořádání ve výši rozdílu cen obvyklých směňovaných pozemků. 
 
 



8 

 

II. Schvaluje 
změnu katastrálních hranic mezi městem Sezimovo Ústí a městem Tábor tak, že: 
a) z k.ú. Sezimovo Ústí do k.ú. Tábor přejdou: 

aa) pozemek dle KN parc. č. 442/3 ostatní plocha/ostatní komunikace o výměře 909 m2 v obci a 
k.ú. Sezimovo Ústí, dle geometrického plánu č. 2782,5629-263/2018, odsouhlaseného 
Katastrálním úřadem pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Tábor dne 14. 6. 2018 pod 
č.j. PGP-804/2018-308, nově označený jako parc.č. 6005 ostatní plocha/ostatní komunikace 
o výměře 909 m2 v obci a k.ú. Tábor, 

ab) části pozemku dle KN parc. č. 442/1 ostatní plocha/jiná plocha v obci a k.ú. Sezimovo Ústí, 
dle geometrického plánu č. 2782,5629-263/2018, odsouhlaseného Katastrálním úřadem 
pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Tábor dne 14. 6. 2018 pod č.j. PGP-804/2018-308, 
nově označené jako: 
(i) parc.č. 6002 ostatní plocha/ostatní komunikace o výměře 32 m2 v obci a k.ú. Tábor, 
(ii) parc.č. 6003 ostatní plocha/jiná plocha o výměře 130 m2 v obci a k.ú. Tábor, 
(iii) parc.č. 6006 ostatní plocha/jiná plocha o výměře 215 m2 v obci a k.ú. Tábor, 

ac) část pozemku dle KN parc. č. 442/6 ostatní plocha/jiná plocha v obci a k.ú. Sezimovo Ústí, 
dle geometrického plánu č. 2782,5629-263/2018, odsouhlaseného Katastrálním úřadem 
pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Tábor dne 14. 6. 2018 pod č.j. PGP-804/2018-308, 
nově označená jako parc.č. 6004 ostatní plocha/jiná plocha o výměře 150 m2 v obci a k.ú. 
Tábor, 

b) z k.ú. Tábor do k.ú. Sezimovo Ústí přejdou: 
ba) část pozemku dle KN parc. č. 5955/1 orná půda v obci a k.ú. Tábor, dle geometrického plánu 

č. 5626,2785-262/2018, odsouhlaseného Katastrálním úřadem pro Jihočeský kraj, 
Katastrální pracoviště Tábor dne 23. 5. 2018 pod č.j. PGP-714/2018-308, nově zaměřená 
jako parc.č. 1054 orná půda o výměře 1741 m2 v obci a k.ú. Sezimovo Ústí, 

bb) pozemek dle KN parc. č. 5957/3 ostatní plocha/ostatní komunikace o výměře 168 m2  v obci 
a k.ú. Tábor,  

bc) pozemek dle KN parc. č. 5967/213 ostatní plocha/ostatní komunikace o výměře 11 m2 v obci 
a k.ú. Tábor. 

Hlasování 16A/0N/0Z 
 
ZM po projednání 
Usnesením č. 37/2018/26 
I. Schvaluje 
prodej pozemku parc. č. 375/3 – ostatní komunikace/ostatní plocha, o výměře 71 m2, obec a k. ú. 
Sezimovo Ústí, který je zapsán v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, 
Katastrální pracoviště Tábor, na listu vlastnictví č. 10001 pro obec a k. ú. Sezimovo Ústí, manželům 
Milanovi a Blance Dvořákovým, oba bytem Švehlova 215/7, 391 01 Sezimovo Ústí, za cenu 750 
Kč/m2 pozemku. 
Hlasování 16A/0N/0Z 
 
ZM po projednání 
Usnesením č. 38/2018/26 
I. Bere na vědomí 
zápis z jednání Kontrolního výboru ZM Sezimovo Ústí, konaného dne 23. 4. 2018. 
Hlasování 16A/0N/0Z 
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ZM po projednání 
Usnesením č. 39/2018/26 
I. Schvaluje 
RO ZM Sezimovo Ústí na r. 2018 č. 28. 
rozpočtové opatření ZM č. 28 
Název: Směna pozemků mezi městem Sezimovo Ústí a městem Tábor s nutností dofinancování 
z vlastních zdrojů 

           tis. Kč     

Kapitálové výdaje 306,0 

Kapitálové příjmy 95,0 

Běžné výdaje -211,0 

Saldo 0,0 

 
ZMĚNA ZÁVAZNÝCH UKAZATELŮ 

ORJ O§ POL TEXT tis. Kč 

100 3639 6130 Pozemky 306,0 

Hlasování 16A/0N/0Z 
 
 
 
 
 
 
Mgr. Ing. Martin Doležal, v r.              Ludmila Svatková, v. r. 
    starosta města                místostarostka města 
 
                                                            Ověřovatelé zápisu 
 
 
 
Mgr. Petr Peroutka, v. r.                 Mgr. Karel Chotovinský, v. r. 
 
 
 
 
 
Sezimovo Ústí, dne 26. 6. 2018 


