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Usnesení 
z 1. veřejného zasedání Zastupitelstva města Sezimovo Ústí, konaného dne 17. 12. 2018 od 18.00 

hodin ve velké zasedací místnosti MěÚ Sezimovo Ústí, Dr. E. Beneše 21, Sezimově Ústí 
 
ZM po projednání 
Usnesením č. 14/2018/1 
I. Schvaluje 
program 1. veřejného zasedání ZM Sezimovo Ústí. 
Hlasování 20A/0N/0Z 
 
ZM po projednání 
Usnesením č. 15/2018/1 
I. Schvaluje 
způsob voleb platný pro toto zasedání zastupitelstva: 
• Volba volební a návrhové komise, volba předsedů a členů výborů zastupitelstva města je 

veřejná. 
• Návrhy kandidátů na členy volební a návrhové komise a návrhy na předsedy a členy výborů, 

podává nejprve rada města prostřednictvím starosty města.  
• V případě voleb do volební a návrhové komise a voleb kandidátů do výborů zastupitelstva 

města se volí obsazení těchto orgánů najednou (celá sestava kandidátů).  
• Veřejné hlasování se provádí zdvižením ruky pro návrh nebo proti návrhu nebo zdržením se 

hlasování. 
Hlasování 20A/0N/0Z 
 
ZM po projednání  
Usnesením č. 16/2018/1 
I. Volí  
návrhovou komisi v tomto složení: Josef Králík, Ing. Karel Chotovinský, Ladislav Šebek. 
II. Volí 
volební komisi v tomto složení: Jiří Ryzka, Petr Smetana, Ing. Jiří Vavruška. 
Hlasování 20A/0N/0Z 
 
ZM po projednání 
Usnesením č. 17/2018/1 
I. Schvaluje  
zprávu o kontrole plnění usnesení z 27. veřejného ZM Sezimovo Ústí ze dne 6. 9. 2018. 
Hlasování 20A/0N/0Z 
 
ZM po projednání 
Usnesením č. 18/2018/1 
I. Bere na vědomí 
základní informace o hospodaření města Sezimovo Ústí za období leden – listopad r. 2018. 
Hlasování 20A/0N/0Z 
 
ZM po projednání 
Usnesením č. 19/2018/1 
I. Zřizuje  
Kontrolní a Finanční výbor ZM Sezimovo Ústí. 
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II. Stanoví,  
že Kontrolní výbor ZM bude pětičlenný. 
III. Stanoví,  
že Finanční výbor ZM bude pětičlenný. 
Hlasování 20A/0N/0Z 
 
ZM po projednání 
Usnesením č. 20/2018/1 
I. Volí 
Kontrolní výbor ZM v tomto složení: 
předseda: Josef Králík 
členové: Martin Klíma 
  Milena Kottová 
  Mgr. Petr Peroutka 
  Martin Hruška   
II. Volí 
Finanční výbor ZM v tomto složení: 
předseda: Mgr. Hana Hemerková 
členové: Ing. Jaroslav Soldát, Ph.D. 
  Ing. Ivana Jindová 
  Ing. Bc. Miloš Rak  
  Jana Nestarcová  
Hlasování 17A/0N/3Z 
 
ZM po projednání 
Usnesením č. 21/2018/1 
I. Schvaluje  
uzavření Dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo, uzavřené dne 11. 7. 2017 mezi městem Sezimovo Ústí a 
společností OHL ŽS, a.s., IČ: 46342796, se sídlem Burešova 938/17, 602 00 Brno – Veveří, dle 
předloženého návrhu, na základě kterého se navyšuje cena díla o 1.596.696,90 Kč bez DPH, na 
celkovou cenu ve výši 76.655.634,98 Kč bez DPH. 
Hlasování 20A/0N/0Z 
 
ZM po projednání 
Usnesením č. 22/2018/1 
I. Schvaluje   
poskytnutí darů za činnost občanů ve prospěch města Sezimovo Ústí v r. 2018 dle důvodové 
zprávy.  
Hlasování 19A/0N/1Z 
 
ZM po projednání 
Usnesením č. 23/2018/1 
I. Schvaluje 
RO ZM Sezimovo Ústí na r. 2018 č. 37 – 49: 
a) rozpočtové opatření ZM č. 37 
Název: Změna části rozpočtu PO Městské středisko kultury a sportu – Přesun části neinvestičního 
příspěvku do investičních transferů   
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ORJ O§ POL TEXT tis. Kč 
450 3319 6351 Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím 150,0 

450 3319 5331 
Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým 
organizacím -150,0 

   Výdaje celkem 0,0 
 
b) rozpočtové opatření ZM č. 38 
Název: Navýšení daňových příjmů nad rámec plánu   

tis. Kč 
Daňové příjmy   7 627,0 
Změna stavu krátkodobých prostředků 
na bankovních účtech 

- 7 627,0 

 
c) rozpočtové opatření ZM č. 39 
Název: Navýšení nedaňových příjmů nad rámec plánu   

tis. Kč 
Nedaňové příjmy      722,0 
Změna stavu krátkodobých prostředků 
na bankovních účtech 

- 722,0 

 
d) rozpočtové opatření ZM č. 40 
Název: Nečerpání rezervy na odměny členů zastupitelstva obcí a krajů (odměny vyplácené při 
ukončení funkce uvolněného zastupitele)   

tis. Kč 
Běžné výdaje -1 000,0 
Změna stavu krátkodobých prostředků 
na bankovních účtech 

- 1 000,0 

 
e) rozpočtové opatření ZM č. 41 
Název: Příjmy z prodeje pozemků   

tis. Kč 
Kapitálové příjmy 128,0 
Změna stavu krátkodobých prostředků 
na bankovních účtech 

- 128,0 

 
f) rozpočtové opatření ZM č. 42 
Název: Poskytnutí neinvestičního příspěvku MŠ Sezimovo Ústí, Lipová 649 na pokrytí nákladů na 
opravy kanalizační přípojky a odstranění hydrantu 

 
ZMĚNA ZÁVAZNÝCH UKAZATELŮ – ROZPOČTOVÁ VĚTA 
ORJ O§ POLOŽKA TEXT          tis. Kč 
427 3111 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným PO 293,00 

 
g) rozpočtové opatření ZM č. 43 
Název: Přijetí transferu od obce Košice – projednané přestupky 
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tis. Kč 
Přijaté transfery  0,5 
Běžné výdaje 0,5 
Saldo 0,0 
 
h) rozpočtové opatření ZM č. 44 
Název: Nedočerpání prostředků na realizaci projektu „Kociánka“ (z objektivních důvodů přesun 
realizace do následujících let)   

tis. Kč 
Běžné výdaje -1 800,0 
Změna stavu krátkodobých prostředků 
na bankovních účtech 

- 1 800,0 

 
i) rozpočtové opatření ZM č. 45 
Název: Přesun realizace části projektu (stavební část) „Švermova ulice“ do r. 2019  

                  tis. Kč 
Kapitálové výdaje -2 000,0 
Změna stavu krátkodobých prostředků 
na bankovních účtech  

- 2 000,0 

 
ZMĚNA ZÁVAZNÝCH UKAZATELŮ – ROZPOČTOVÁ VĚTA 

ORJ O§ POL Text tis. Kč 
650 2212 6121 Budovy, haly a stavby, ORG 501 - 2 000,0  
 
j) rozpočtové opatření ZM č. 46 
Název: Přesun realizace části projektu „Komunikace Prokopa Holého, Klášterní“ do r. 2019  

                     tis. Kč 
Kapitálové výdaje - 2 000,0 
Změna stavu krátkodobých prostředků 
na bankovních účtech  

- 2 000,0 

 
ZMĚNA ZÁVAZNÝCH UKAZATELŮ – ROZPOČTOVÁ VĚTA 
ORJ O§ POL Text tis. Kč 
650 2212 6121 Budovy, haly a stavby, ORG 710 - 2 000,0  
 
k) rozpočtové opatření ZM č. 47 
Název: Nákup osobního auta pro účely MěÚ Sezimovo Ústí   

tis. Kč 
Kapitálové výdaje 500,0 
Běžné výdaje - 500,0 
Výdaje celkem 0,0 
 
l) rozpočtové opatření ZM č. 48 
Název: Oprava účtování – zařazení dětského hřiště Kollárova ulice jako stavby do majetku města 
(investiční výdaj)   
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tis. Kč 
Kapitálové výdaje 98,0 
Běžné výdaje - 98,0 
Výdaje celkem 0,0 
 
m) rozpočtové opatření ZM č. 49 
Název: Oprava účtování – zařazení parkoviště Průmyslová 638 jako stavby do majetku města 
(investiční výdaj)   

tis. Kč 
Kapitálové výdaje 182,0 
Běžné výdaje - 182,0 
Výdaje celkem 0,0 
Hlasování 20A/0N/0Z 
 
ZM po projednání 
Usnesením č. 24/2018/1 
I. Bere na vědomí   
informaci o rozúčtování skutečných nákladů na osobu souvisejících se sběrem a svozem 
netříděného komunálního odpadu v roce 2017.  
II. Schvaluje 
Přílohu č. 1 Rozúčtování skutečných nákladů na osobu pro rok 2019 k Obecně závazné vyhlášce č. 
2/2017 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání 
a odstraňování komunálních odpadů. 
Hlasování 20A/0N/0Z 
 
ZM po projednání 
Usnesením č. 25/2018/1 
I. Schvaluje 
Zásady pro prodej bytů v domech č. p. 493, 497, 535, 601, 603, 604, 606, 621, 622, 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 2019 součet částek 

8.650 Kč/m2 podlahové plochy bytu (bez započítání podlahové plochy sklepů, sklepních kójí, 
lodžií a balkónů) a 2.990 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 2019 součet částek 9.425 Kč/m2 podlahové plochy bytu (bez započítání 
podlahové plochy sklepů, sklepních kójí, lodžií a balkónů) a 3.245 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. 

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 2019 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 
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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 9.690 Kč za každé vyměněné velké 
střešní okno, 6.440 Kč za každé vyměněné malé střešní okno (koupelna, WC) a 7.110 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. 2019 a pozbývají účinnosti dne 31. 12. 2019. 
Hlasování 20A/0N/0Z 
 
ZM po projednání 
Usnesením č. 26/2018/1 
I. Schvaluje 
uzavření smlouvy o dotaci se Sdružením měst a obcí okresu Tábor, sídlem Žižkovo náměstí 3, 390 
15 Tábor, IČ: 65943058, dle předložené varianty 4, tj. celkem ve výši 7.132.120,00 Kč účelově 
určené na spolufinancování prokazatelné ztráty MHD provozované společností COMETT PLUS, 
spol. s r.o. v aglomeraci Tábor, Sezimovo Ústí, Planá nad Lužnicí pro rok 2019.  
II. Schvaluje  
členský příspěvek města Sezimovo Ústí ve Sdružení měst a obcí okresu Tábor, sídlem Žižkovo 
náměstí 3, 390 15 Tábor, IČ: 65943058, pro rok 2019 ve výši 108.495,00 Kč (15 Kč/obyv.) a 4.000 
Kč (500 Kč/1.000 obyv.).  
Hlasování 20A/0N/0Z 
 
ZM po projednání 
Usnesením č. 27/2018/1 
I. Schvaluje  
a) poskytnutí dotace v r. 2019 příspěvkové organizaci G- centrum Tábor, IČ: 671 893 93, Kpt. 

Jaroše 2958, za účelem zajištění sociálních služeb pro obyvatele města Sezimovo Ústí, kteří se 
ocitli v nepříznivé sociální situaci.  
Dotace bude poskytována měsíčně, a to ve výši odpovídající provedeným úkonům dle platného 
sazebníku, max. ve výši 50 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, ve 
znění pozdějších dodatků. 

b) poskytnutí dotace v r. 2019 pro spolek JUNÁK – český skaut, středisko Černá růže Sezimovo Ústí, 
z.s., se sídlem Svépomoc 659, 391 02 Sezimovo Ústí, IČ: 65942108, ve výši 30 tis. Kč. Dotace je 
poskytována na základě smlouvy ze dne 14. 4. 2008, ve znění pozdějších dodatků.                  

Hlasování 19A/0N/1Z 
 
ZM po projednání 
Usnesením č. 28/2018/1 
I. Schvaluje     
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s účinností od 1. 1. 2019 v souladu s ustanovením § 77 odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, 
v platném znění, a nařízením vlády č. 318/2017 Sb., o výši odměn členů zastupitelstev územních 
samosprávných celků, ve znění pozdějších právních předpisů, měsíční odměny neuvolněným 
členům Zastupitelstva města Sezimovo Ústí: 
Za výkon funkce člena rady  3 189 Kč 
Za výkon funkce člena rady a zároveň předsedy výboru zastupitelstva 
nebo komise rady  4 534 Kč 

Za výkon funkce člena rady a zároveň člena výboru zastupitelstva, 
komise rady nebo zvláštního orgánu 4 346 Kč 

Za výkon funkce člena zastupitelstva  911 Kč 
Za výkon funkce člena zastupitelstva a zároveň předsedy výboru 
zastupitelstva nebo komise rady 2 256 Kč 

Za výkon funkce člena zastupitelstva a zároveň člena výboru 
zastupitelstva, komise rady nebo zvláštního orgánu 2 068 Kč 

s tím, že v případě souběhu výkonu několika funkcí náleží neuvolněnému členovi Zastupitelstva 
města Sezimovo Ústí měsíční odměna podle funkce, za kterou se poskytuje nejvyšší odměna. 
II. Schvaluje   
s účinností od 1. 1. 2019 odměnu za výkon funkce oddávajícího při sňatečném obřadu prováděném 
Městským úřadem Sezimovo Ústí ve výši 300 Kč za obřad.   
Hlasování 20A/0N/0Z 
 
ZM po projednání 
Usnesením č. 29/2018/1 
I. Schvaluje 
rozpočet Sociálního fondu města Sezimovo Ústí na rok 2019 dle důvodové zprávy. 
Hlasování 20A/0N/0Z 
 
ZM po projednání 
Usnesením č. 30/2018/1 
I. Schvaluje 
rozpočet města Sezimovo Ústí na rok 2019 dle důvodové zprávy. 
II. Bere na vědomí 
rozpis rozpočtu r. 2019 dle přílohy důvodové zprávy. 
Hlasování 19A/0N/1Z 
 
ZM po projednání 
Usnesením č. 31/2018/1 
I. Schvaluje  
střednědobý výhled rozpočtu města Sezimovo Ústí na období let 2020 – 2022 dle přílohy. 
Hlasování 19A/0N/1Z 
 
 
Mgr. Ing. Martin Doležal, v. r.        Ludmila Svatková, v. r. 
    starosta města           místostarostka města 
     Ověřovatelé zápisu 
Ing. Karel Chotovinský, v. r.           Ladislav Šebek, v. r. 
 
Sezimovo Ústí, dne 17. 12. 2018 
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