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Zápis 
ze 17. veřejného zasedání Zastupitelstva města Sezimovo Ústí, konaného dne 20. 2. 2017 od 18:00 hodin ve 
velké zasedací místnosti Městského úřadu, Dr. E. Beneše 21, Sezimovo Ústí 
_______________________________________________________________________________________ 
Počet zastupitelů:    21 
Přítomno:                         17  viz prezenční listina 
Omluveni:                           4  Ing. Karel Chotovinský, Ing. Zdeněk Kupsa, Mgr. Jana Richterová,  
                                                 p. Milan Veselý 
Z jednání ZM je pořízen zvukový záznam zveřejněný na webových stránkách města Sezimovo Ústí. 
 
Program: 

1. Zahájení, volba návrhové komise 
2. Zpráva o kontrole plnění usnesení z 16. veřejného zasedání ZM Sezimovo Ústí ze dne 21. 12. 2016 
3. Základní informace o hospodaření města Sezimovo Ústí za r. 2016 (mat. č. 1/2017) 
4. Rekonstrukce lávky přes E 55 – přijetí dotace z IROP (mat. č. 2/2017) 
5. Protipovodňový, monitorovací, varovný a informační systém města Sezimovo Ústí – přijetí dotace 

z OPŽP (mat. č. 3/2017) 
6. Dům s pečovatelskou službou a denním stacionářem – podání žádosti o dotaci z MPSV (mat. č. 

10/2017) 
7. Koupě místní komunikace a darování pozemků pod ní – Nechyba II (mat. č. 4/2017) 
8. Rozpočtová opatření ZM Sezimovo Ústí na r. 2017 (mat. č. 5/2017) 
9. Změna územního plánu města Sezimovo Ústí (mat. č. 6/2017) 
10. Zásady pro prodej bytů v r. 2017 – oprava  (mat. č. 7/2017) 
11. Prodej bytů (mat. č. 8/2017) 

a) č. 422/19, ul. 9. května – manž. Drastichovi 
b) č. 603/48, ul. Lipová – pí Velíšková 
c) č. 603/76, ul. Lipová – pí Hořejší 
d) č. 604/10 a nebytového prostoru č. 605/19, ul. Táboritů – p. Kahoun 
e) č. 604/11, ul. Táboritů – Ing. Černý 
f)       č. 605/13, ul. Táboritů – pí Borovičková 
g) č. 605/14, ul. Táboritů - manž. Pincovi 
h) č. 607/13, ul. Táboritů – Mgr. Dubnová 

12. Prodej části pozemku č. parc. 74/140 - pí Pencová (mat. č. 9/2017)  
13. Dotazy občanů 
14. Závěr 
 
Materiály obdrželi zastupitelé v předstihu. U prezence byl předán materiál č. 10/2017. K projednaným 
materiálům byly předsedou návrhové komise přečteny návrhy na usnesení, které jsou včetně všech 
přijatých usnesení nedílnou součástí originálu tohoto zápisu.  
 
1. Zahájení, volba návrhové komise 
17. veřejné zasedání ZM Sezimovo Ústí zahájil starosta města Mgr. Ing. Martin Doležal v 18:05 hodin za 
přítomnosti 17ti členů ZM, tj. nadpoloviční většina, a ZM bylo usnášeníschopné. Omluvil nepřítomné 
zastupitele, přítomné členy ZM poté seznámil s programem jednání tak, jak ho doporučila rada města a 
současně podal návrh na doplnění programu o materiál č. 10/2017 „Dům s pečovatelskou službou a denním 
stacionářem – podání žádosti o dotaci z MPSV“ a jeho zařazení jako bod 6).   
Ze strany členů ZM nebyly jiné návrhy na doplnění ani připomínky podány a program 17. veřejného 
zasedání ZM byl s předloženou změnou schválen. 
Hlasování 17A/0N/0Z. 
Rada města navrhla návrhovou komisi v tomto složení – p. Ladislav Dostál (předseda komise), lng. Karel 
Chotovinský, p. Josef Králík; za nepřítomného Ing. Karla Chotovinského byla p. starostou navržena Mgr. 
Hana Hemerková. Komise byla schválena. 
Hlasování  17A/0N/0Z 
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K zápisu z 16. veřejného zasedání ZM nebyly vzneseny žádné připomínky ani námitky, považuje se tedy za 
schválený. 
 
2. Zpráva o kontrole plnění usnesení z 16. veřejného zasedání ZM Sezimovo Ústí ze dne 21. 12. 2016. 
Zprávu komentovala pí místostarostka a doplnil p. starosta. 
Diskuse: 0 
Hlasování 17A/0N/0Z 
 
3. Základní informace o hospodaření města Sezimovo Ústí za r. 2016 (mat. č. 1/2017) 
Materiál komentovala tajemnice MěÚ Ing. Miroslava Svitáková. 
Diskuse: 0 
Hlasování 17A/0N/0Z 
 
4. Rekonstrukce lávky přes E 55 – přijetí dotace z IROP (mat. č. 2/2017) 
Materiál komentoval p. starosta. 
Diskuse: 0 
Hlasování 17A/0N/0Z 
 
5. Protipovodňový, monitorovací, varovný a informační systém města Sezimovo Ústí – přijetí dotace 
z OPŽP (mat. č. 3/2017) 
Materiál komentoval p. starosta. 
Diskuse: 0 
Hlasování 17A/0N/0Z 
 
6. Dům s pečovatelskou službou a denním stacionářem – podání žádosti o dotaci z MPSV (mat. č. 
10/2017) 
Materiál komentoval p. starosta. 
Diskuse: 0 
Hlasování 17A/0N/0Z 
 
7. Koupě místní komunikace a darování pozemků pod ní – Nechyba II (mat. č. 4/2017) 
Materiál komentoval p. starosta. 
Diskuse: 0 
Hlasování 17A/0N/0Z 
 
8. Rozpočtová opatření ZM Sezimovo Ústí na r. 2017 (mat. č. 5/2017) 
Materiál komentovala tajemnice MěÚ Ing. Miroslava Svitáková. 
Diskuse: 0 
Hlasování 17A/0N/0Z 
 
9. Změna územního plánu města Sezimovo Ústí (mat. č. 6/2017) 
Materiál komentoval p. starosta. 
Diskuse: 0 
Hlasování 17A/0N/0Z 
 
10. Zásady pro prodej bytů v r. 2017 – oprava  (mat. č. 7/2017) 
Materiál komentoval p. starosta. 
Diskuse: 0 
Hlasování 16A/0N/1Z 
 
11. Prodej bytů (mat. č. 8/2017) 
č. 422/19, ul. 9. května – manž. Drastichovi 
č. 603/48, ul. Lipová – pí Velíšková 
č. 603/76, ul. Lipová – pí Hořejší 
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č. 604/10 a nebytového prostoru č. 605/19, ul. Táboritů – p. Kahoun 
č. 604/11, ul. Táboritů – Ing. Černý 
č. 605/13, ul. Táboritů – pí Borovičková 
č. 605/14, ul. Táboritů – manž. Pincovi 
č. 607/13, ul. Táboritů – Mgr. Dubnová 
Materiál komentoval p. starosta. 
Diskuse: 0 
Hlasování 16A/1N/0Z 
 
12. Prodej části pozemku č. parc. 74/140 – pí Pencová (mat. č. 9/2017) 
Materiál komentoval p. starosta. 
Diskuse: 0 
Hlasování 17A/0N/0Z 
  
13. Dotazy občanů  
Informace – Diskuse: 
p. starosta – předložil k posouzení termíny konání ZM v r. 2017 
Mgr. Hemerková, Bc. Nováková, Mgr. Chotovinský – návrh na změnu termínů 
p. Klíma – připraví anketu k modifikaci termínů konání ZM a k předkládání  materiálů ZM v el. podobě 
p. starosta – pozvánka na MASOPUST dne 23. 2. 2017; MISS Sezimovo Ústí dne 18. 3. 2017 
informace o návštěvě dětí z Thierachernu  v ZŠ, spolu se zástupci vedení úřadu v prvním týdnu měsíce 
dubna; informace o zapsání společnosti CENTES Sezimovo Ústí a. s. do obchodního rejstříku 
p. Klíma – upozornil na nepořádek a znečištěný chodník před školou - COP 
p. starosta – vstoupí v jednání s ředitelem školy 
 
14. Závěr 
Na závěr poděkoval p. starosta zastupitelům za účast a 17. veřejné zasedání ZM v 19:20 hodin ukončil. 
 
 
 
 
 
           Mgr. Ing. Martin Doležal, v. r.            Ludmila Svatková, v. r. 
                starosta města             místostarostka města 
 
 
Ověřovatelé zápisu 
 
Josef Králík, v. r.    
 
Mgr. Hana Hemerková, v. r.   
 
 
 
 
Zapsala: J. Bláhová 
Sezimovo Ústí, dne 21. 2. 2017 
 
 
 
 
 
 
 


