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Usnesení 
ze  17. veřejného zasedání Zastupitelstva města Sezimovo Ústí, konaného dne 10.11.2021  
od 18.00 hodin ve velké zasedací místnosti Městského úřadu, Dr. E. Beneše, Sezimovo Ústí.  
______________________________________________________________________________ 
 
ZM po projednání 
Usnesením č. 58/2021/17 
I. Schvaluje 
program 17. veřejného zasedání ZM Sezimovo Ústí. 
Hlasování 14A/0N/0Z 
 
ZM po projednání 
Usnesením č. 59/2021/17 
I. Volí  
návrhovou komisi ve složení: Ing. Karel Chotovinský, Petr Smetana, Ing. Jiří Vavruška. 
Hlasování 14A/0N/0Z 
 
ZM po projednání 
Usnesením č. 60/2021/17 
I. Schvaluje  
zprávu o kontrole plnění usnesení z 16. veřejného zasedání ZM Sezimovo Ústí ze dne 08.09.2021. 
Hlasování 14A/0N/0Z 
 
ZM po projednání 
Usnesením č. 61/2021/17 
I. Schvaluje 
a) prodej bytové jednotky č. 621/25, o velikosti 3+0, umístěné v 5. nadzemním podlaží domu 

č. p. 621, který se nachází v ulici Dukelská, na pozemku parc. č. st. 594/1 – zastavěná plocha 
a nádvoří, včetně spoluvlastnického podílu ve výši 459/10000 vážícímu se k této bytové 
jednotce na budově č. p. 621 a k pozemku parc. č. st. 594/1, jak je uvedeno na LV č. 4167  
a č. 2400 v obci a k. ú. Sezimovo Ústí, xx za kupní cenu ve výši 432.136 Kč, vše dle Smlouvy 
o budoucí kupní smlouvě ze dne 06.01.2010 a Dohody o změně v osobě účastníka smlouvy o 
uzavření budoucí smlouvy kupní ze dne 19.01.2016; 

b) prodej bytové jednotky č. 621/26, o velikosti 1+0, umístěné v 5. nadzemním podlaží domu 
č. p. 621, který se nachází v ulici Dukelská, na pozemku parc. č. st. 594/1 – zastavěná plocha 
a nádvoří, včetně spoluvlastnického podílu ve výši 180/10000 vážícímu se k této bytové 
jednotce na budově č. p. 621 a k pozemku parc. č. st. 594/1, jak je uvedeno na LV č. 4167  
a č. 2400 v obci a k. ú. Sezimovo Ústí, xx za kupní cenu ve výši 168.045 Kč a zároveň zrušení 
zástavního práva smluvního k výše uvedenému, vše dle Smlouvy o budoucí kupní smlouvě a o 
zástavní smlouvě ze dne 14.01.2011; 

c) prodej bytové jednotky č. 621/27, o velikosti 2+0, umístěné v 5. nadzemním podlaží domu 
č. p. 621, který se nachází v ulici Dukelská, na pozemku parc. č. st. 594/1 – zastavěná plocha 
a nádvoří, včetně spoluvlastnického podílu ve výši 284/10000 vážícímu se k této bytové 
jednotce na budově č. p. 621 a k pozemku parc. č. st. 594/1, jak je uvedeno na LV č. 4167  
a č. 2400 v obci a k. ú. Sezimovo Ústí, xx za kupní cenu ve výši 263.807 Kč, vše dle Smlouvy 
o budoucí kupní smlouvě ze dne 24.06.2009; 

d) prodej bytové jednotky č. 621/28, o velikosti 2+0, umístěné v 5. nadzemním podlaží domu 
č. p. 621, který se nachází v ulici Dukelská, na pozemku parc. č. st. 594/1 – zastavěná plocha 
a nádvoří, včetně spoluvlastnického podílu ve výši 210/10000 vážícímu se k této bytové 
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jednotce na budově č. p. 621 a k pozemku parc. č. st. 594/1, jak je uvedeno na LV č. 4167  
a č. 2400 v obci a k. ú. Sezimovo Ústí, xx za kupní cenu ve výši 184.124 Kč, vše dle Smlouvy 
o budoucí kupní smlouvě ze dne 29.06.2009; 

e) prodej bytové jednotky č. 621/29, o velikosti 3+0, umístěné v 5. nadzemním podlaží domu 
č. p. 621, který se nachází v ulici Dukelská, na pozemku parc. č. st. 594/1 – zastavěná plocha 
a nádvoří, včetně spoluvlastnického podílu ve výši 492/10000 vážícímu se k této bytové 
jednotce na budově č. p. 621 a k pozemku parc. č. st. 594/1, jak je uvedeno na LV č. 4167  
a č. 2400 v obci a k. ú. Sezimovo Ústí, xx za kupní cenu ve výši 457.316 Kč, vše dle Smlouvy 
o budoucí kupní smlouvě ze dne 24.06.2009. 

f) Hlasování 14A/0N/0Z 
 
ZM po projednání 
Usnesením č. 62/2021/17 
I. Bere na vědomí 
zápis č. 17 z jednání Finančního výboru ZM Sezimovo Ústí ze dne 03.11.2021. 
Hlasování 14A/0N/0Z 
 
ZM po projednání 
Usnesením č. 63/2021/17 
I. Schvaluje 
uzavření zástavní smlouvy k pozemkům parc. č. st. 3443 o výměře 236 m2, parc. č. st. 3444  
o výměře 244 m2 a parc. č. st. 3404 o výměře 881 m2, jejichž součástí je budova č.p. 1500, které 
jsou zapsány u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj se sídlem v Českých Budějovicích, Katastrální 
pracoviště Tábor na listu vlastnictví č. 10001 pro obec a katastrální území Sezimovo Ústí, ve 
prospěch České republiky, Ministerstva pro místní rozvoj, sídlem: Staroměstské nám. 6, 110 15 
Praha 1, IČ: 66 00 22 22, jako zástavního věřitele, za účelem zajištění případné budoucí pohledávky 
zástavního věřitele na zaplacení částky ve výši 13.200.000 Kč, která vznikne v případě, že město 
Sezimovo Ústí, coby zástavce, poruší podmínky uvedené v čl. 10, písm. c) a d) podprogramu 
Podporované byty s tím, že zástavní právo se sjednává na dobu 20 let, a to s účinností dle článku 
10, písm. e) podprogramu, tj. do 06.08.2041, vše dle předloženého návrhu smlouvy. 
Hlasování 14A/0N/0Z 
 
ZM po projednání 
Usnesením č. 64/2021/17 
I. Bere na vědomí   
novou právní úpravu týkající se odpadového hospodářství, zejména v souvislosti s poplatkem za 
komunální odpad. 
II. Souhlasí 
se zavedením místního poplatku za komunální odpad za obecní systém odpadového hospodářství 
pro rok 2022, na základě obecně závazné vyhlášky. 
Hlasování 14A/0N/0Z 
 
ZM po projednání 
Usnesením č. 65/2021/17 
I. Schvaluje 

a) rozpočtové opatření ZM č. 31 
Název: Výkup pozemku parc. č. 834/19 dle usnesení ZM č. 53/2021/16 ze dne 08.09.2021 
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            tis. Kč 

Kapitálové výdaje 103 

Běžné výdaje -103  

Výdaje celkem 0 

 
ZMĚNA ZÁVAZNÝCH UKAZATELŮ – ROZPOČTOVÁ VĚTA 

ORJ O§ POL Text tis. Kč 
100 2212 6130 Pozemky 103 

 

b) rozpočtové opatření ZM č. 32 
Název: Přeúčtování neinvestičního výdaje (pořízení PC a LCD monitoru) na výdaj investiční 
v návaznosti na platné účetní předpisy – rozšíření městského kamerového dohlížecího systému  

            tis. Kč 

Kapitálové výdaje 26 

Běžné výdaje -26  

Výdaje celkem 0 

 
ZMĚNA ZÁVAZNÝCH UKAZATELŮ – ROZPOČTOVÁ VĚTA 

ORJ Odd§ POL Text tis. Kč 
500 5311 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek -26 

Hlasování 14A/0N/0Z 
 
ZM po projednání 
Usnesením č. 66/2021/17 
I. Bere na vědomí  

základní informace o hospodaření města Sezimovo Ústí za období leden–září r. 2021. 
Hlasování 14A/0N/0Z 
 
 
 
 
Mgr. Ing. Martin Doležal, v. r.      Ludmila Svatková, v. r. 
starosta města            místostarostka města 
   
 

Ověřovatelé zápisu 
 
 
 
Ing. Karel Chotovinský, v. r.                                   Petr Smetana, v. r.  
 
 
 
 
 
Sezimovo Ústí, dne 10.11.2021 


