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Zápis 
z 22. veřejného zasedání Zastupitelstva města Sezimovo Ústí, konaného dne 31. 10. 2017 od 18:00 
hodin ve velké zasedací místnosti Městského úřadu, Dr. E. Beneše 21, Sezimovo Ústí 
________________________________________________________________________________ 
Počet zastupitelů:         21 
Přítomno:                          20 viz prezenční listina  
Omluveni:                            1 Mgr. Jana Richterová 
Hosté:                                 Jana Pražmová – k bodu 3 
Z jednání ZM je pořízen zvukový záznam zveřejněný na webových stránkách města Sezimovo Ústí. 
 
Program: 
1. Zahájení, volba návrhové komise, způsob volby přísedícího OS v Táboře 
2. Zpráva o kontrole plnění usnesení z 21. veřejného zasedání ZM Sezimovo Ústí ze dne 

5. 9. 2017 
3. Volba přísedícího Okresního soudu v Táboře (mat. č. 52/2017) 
4. Základní informace o hospodaření města Sezimovo Ústí za období leden - září r. 2017  

(mat. č. 53/2017) 
5. Rekonstrukce ul. Táboritů – Dodatek ke Smlouvě o dílo (mat. č. 54/2017) 
6. RO ZM Sezimovo Ústí na r. 2017 (mat. č. 55/2017) 
7. Valná hromada VST, s.r.o. (mat. č. 56/2017) 
8. Prodej části pozemku parc. č. 185/63, ul. 1. máje (mat. č. 57/2017) 
9. Prodej části pozemku parc. č. 207/179, ul. Švermova (mat. č. 58/2017) 
10. Prodej bytů (mat. č. 59/2017) 

a) č. 603/28, ul. Lipová 
b) č. 621/18, ul. Dukelská 
c) č. 675/11, ul. K Hájence 

11. Dotazy občanů 
12. Závěr 
 
Materiály obdrželi zastupitelé v předstihu. U prezence bylo předáno doplnění k materiálu č. 
55/2017 – RO ZM (bod 6). 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, způsob volby přísedícího OS v Táboře 
22. veřejné zasedání ZM Sezimovo Ústí zahájil starosta města Mgr. Ing. Martin Doležal v 18:05 
hodin za přítomnosti 20ti členů ZM, tj. nadpoloviční většina, a ZM bylo usnášeníschopné. Omluvil 
nepřítomné zastupitele a přítomné členy ZM seznámil s programem jednání tak, jak ho doporučila 
rada města. Ze strany členů ZM nebyly jiné návrhy na doplnění ani připomínky podány a program 
22. veřejného zasedání ZM Sezimovo Ústí byl schválen. 
Hlasování 20A/0N/0Z 
 
K zápisu z 21. veřejného zasedání ZM ze dne 5. 9. 2017 vznesl p. starosta připomínku, týkající se 
přepisové chyby v usnesení č. 62/2017/21 a zároveň podal návrh na usnesení ve znění:  
ZM po projednání 
Usnesením č. … 
I. Schvaluje 
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opravu přepisové chyby v zápise z 21. veřejného zasedání ze dne 5. 9. 2017 - usnesení č. 
62/2017/21 v bodě II, kterým byl schválen 
„prodej části pozemku parc. č. 185/27 (dle nově vzniklého GP čl. 2725-30/2017 ze dne                          
18. 7. 2017 parcela označená jako č. 185/90 a 195/97)  o výměře 233 m2, ostatní 
plocha/sportoviště a rekreační plocha, LV č. 10001, v obci a k. ú. Sezimovo Ústí, p. Miroslavu 
Lippovi, trv. bytem: Wolkerova 1411, 391 02 Sezimovo Ústí, za cenu 1.440 Kč/1 m2“ 
takto: 
„prodej části pozemku parc. č. 185/27 (dle nově vzniklého GP čl. 2725-30/2017 ze dne                          
18. 7. 2017 parcela označená jako č. 185/90 a 185/97)  o výměře 233 m2, ostatní 
plocha/sportoviště a rekreační plocha, LV č. 10001, v obci a k. ú. Sezimovo Ústí, p. Miroslavu 
Lippovi, trv. bytem: Wolkerova 1411, 391 02 Sezimovo Ústí, za cenu 1.440 Kč/1 m2“ 
Diskuse: 0 
Hlasování 20A/0N/0Z 
Přijetím této opravy se považuje zápis za schválený. 
 
Návrhová komise byla schválena v tomto složení – p. Josef Králík (předseda komise), lng. Karel 
Chotovinský, Mgr. Hana Hemerková.  
Diskuse: 0 
Hlasování  20A/0N/0Z 
 
V bodě 3 programu navrhl p. starosta provést volbu přísedícího okresního soudu aklamací. 
Diskuse: 0 
Hlasování 20A/0N/0Z – aklamace schválena. 
 
2. Zpráva o kontrole plnění usnesení z 21. veřejného zasedání ZM Sezimovo Ústí ze dne 5. 9. 
2017 
Zprávu komentovala pí místostarostka Ludmila Svatková. 
Diskuse: 0  
Hlasování 20A/0N/0Z 
 
3. Volba přísedícího Okresního soudu v Táboře (mat. č. 52/2017) 
Materiál komentoval p. starosta. Přivítal kandidáta na přísedícího okresního soudu, kterému končí 
čtyřleté funkční období, paní Janu Pražmovou, ta se ZM představila a potvrdila, že má zájem v této 
práci pokračovat. 
Diskuse: M. Klíma 
Hlasování 20A/0N/0Z 
 
4. Základní informace o hospodaření města Sezimovo Ústí za období leden - září r. 2017 (mat. č. 
53/2017) 
Materiál komentovala Ing. Svitáková – tajemnice MěÚ a doplnil p. starosta. 
Diskuse: 0 
Hlasování 20A/0N/0Z 
 
5. Rekonstrukce ul. Táboritů – Dodatek ke Smlouvě o dílo (mat. č. 54/2017) 
Materiál komentoval p. starosta. 
Diskuse: 0 
Hlasování 19A/0N/1Z 
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6. RO ZM Sezimovo Ústí na r. 2017 (mat. č. 55/2017) 
Materiál komentovala Ing. Svitáková – tajemnice MěÚ. 
Diskuse: 0 
Hlasování 20A/0N/0Z 
 
7. Valná hromada VST, s.r.o. (mat. č. 56/2017) 
Materiál komentoval p. starosta a doplnil M. Klíma, předseda dozorčí rady VST s. r. o. 
Diskuse: 0 
Hlasování 17A/0N/3Z 
 
8. Prodej části pozemku parc. č. 185/63, ul. 1. máje – pí Nekovářová (mat. č. 57/2017) 
Materiál komentoval p. starosta. 
Diskuse: 0 
Hlasování 20A/0N/0Z 
 
9. Prodej části pozemku parc. č. 207/179, ul. Švermova – manž. Kaškovi (mat. č. 58/2017) 
Materiál komentoval p. starosta. 
Diskuse: 0 
Hlasování 20A/0N/0Z 
 
10. Prodej bytů (mat. č. 59/2017) 
a) č. 603/28, ul. Lipová 
b) č. 621/18, ul. Dukelská 
c) č. 675/11, ul. K Hájence 

Materiál komentoval p. starosta a doplnil J. Ryzka ml., předseda bytové komise rady města. 
Diskuse: M. Klíma, J. Králík, Mgr. Hemerková (podnět – v pravidlech pro prodej bytů zvýhodnit 
občany města Sezimovo Ústí), p. starosta 
 
Po diskusi bylo dohodnuto rozdělit hlasování o prodeji uvedených bytů do dvou usnesení, a to: 
 

 prodej bytu č. 603/28 a č. 621/18  
Hlasování 18A/2N/0Z 
 

 prodej bytu č. 675/11 – pozměňovací návrh podaný J. Ryzkou ml. 
 
Pozměňovací návrh na usnesení: 
ZM po projednání 
Usnesením č. …. 
I. Neschvaluje 
prodej bytu č. 675/11 o velikosti 3+1 umístěného v 5. nadzemním podlaží domu čp. 675, který se 
nachází v ulici K Hájence, LV č. 3397, na stp. č. 1687 – zast. plocha a nádvoří, LV č. 3005 vč. 
spoluvlastnického podílu ve výši 445/10000, který se váže k této bytové jednotce, v obci a k.ú. 
Sezimovo Ústí, paní Denise Hrabovské, bytem: Františka Formana 254/16, 700 30 Ostrava, za 
kupní cenu ve výši 1.051.000 Kč. 
Hlasování 9A/9N/2Z – usnesení nebylo přijato 
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Původní návrh na usnesení: 
ZM po projednání 
Usnesením č. …. 
I. Schvaluje 
prodej bytu č. 675/11 o velikosti 3+1 umístěného v 5. nadzemním podlaží domu čp. 675, který se 
nachází v ulici K Hájence, LV č. 3397, na stp. č. 1687 – zast. plocha a nádvoří, LV č. 3005 vč. 
spoluvlastnického podílu ve výši 445/10000, který se váže k této bytové jednotce, v obci a k.ú. 
Sezimovo Ústí, paní Denise Hrabovské, bytem: Františka Formana 254/16, 700 30 Ostrava, za 
kupní cenu ve výši 1.051.000 Kč. 
Hlasování 11A/9N/0Z – prodej byl schválen 
 
11. Dotazy občanů 

 M. Veselý, p. starosta – uzavírka ul. Dr. E. Beneše potrvá do 16. 10. 2017 

 p. starosta – pozvánka na prosincové akce (advent), např. nasvícení města dne 1. 12. 2017 od 
16:00 hod. na náměstí T. Bati 

 
12. Závěr 
Na závěr poděkoval p. starosta zastupitelům města za účast a 22. veřejné zasedání ZM Sezimovo 
Ústí v 19:45 hodin ukončil. 
 
 
 
 
 
 
           Mgr. Ing. Martin Doležal, v. r.     Ludmila Svatková, v. r. 
            starosta města       místostarostka města 
 
 

Ověřovatelé zápisu 
 
            Ing. Karel Chotovinský, v. r.               Mgr. Hana Hemerková, v. r. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sezimovo Ústí, dne 1. 11. 2017 
Zapsala: J. Bláhová 


