
Usnesení 
z 2. veřejného zasedání Zastupitelstva města Sezimovo Ústí, konaného dne 

14.12.2022 od 18.00 hod. ve velké zasedací místnosti MěÚ, Dr. E. Beneše 21, Sezimovo Ústí 
 

ZM po projednání 
Usnesením č. 27/2022/2 
I. Schvaluje 
program 2. veřejného zasedání ZM Sezimovo Ústí. 
Hlasování: 16A/0N/0Z 
 
ZM po projednání 
Usnesením č. 28/2022/2 
I. Volí 
návrhovou komisi ve složení: p. Josef Králík, Ing. Miroslav Havlík, p. Jiří Ryzka. 
Hlasování: 16A/0N/0Z 
 
ZM po projednání 
Usnesením č. 29/2022/2 
I. Schvaluje  
zprávu o kontrole plnění usnesení z 1. veřejného zasedání ZM Sezimovo Ústí ze dne 
24.11.2022. 
Hlasování: 16A/0N/0Z 
 
ZM po projednání 
Usnesením č. 30/2022/2 
I. Deleguje 
deleguje p. Vojtěcha Pražmu, místostarostu města, a Milana Veselého, jako náhradníka, na 
nejbližší valnou hromadu společnosti Vodárenská společnost Táborsko s.r.o., se sídlem 
Tábor, Kosova 2894, PSČ 390 02, IČ: 260 69 539,  
II. Ukládá 
delegovanému zástupci města na nejbližší valné hromadě společnosti Vodárenská společnost 
Táborsko s.r.o., se sídlem Tábor, Kosova 2894, PSČ 390 02, IČ: 260 69 539, hlasovat pro 
schválení programu valné hromady a dále hlasovat pro návrhy na usnesení, kterými valná 
hromada společnosti v souladu s ustanoveními zákona o obchodních korporacích a čl. 8  
odst. 2, písm. c) platné společenské smlouvy společnosti odvolá a zvolí do/z funkce jednatele 
a člena dozorčí rady společnosti osoby dle návrhu měst Tábor a Planá nad Lužnicí.  
Hlasování: 16A/0N/0Z 
 
ZM po projednání 
Usnesením č. 31/2022/2 
I. Schvaluje 
úpravu bodu II. usnesení ZM č. 23/2022/20 ze dne 27.04.2022 tak, že nově bude znít:  
„II. Schvaluje obsah změny územního plánu Sezimovo Ústí dle záměru na pořízení změny č. 2 
územního plánu Sezimovo Ústí ve znění rozšíření obsahu změny územního plánu Sezimovo 
Ústí dle záměru na pořízení změny č. 2 územního plánu Sezimovo Ústí dle přiložené přílohy  
č. 1a.“ 
Hlasování: 16A/0N/0Z 



ZM po projednání 
Usnesením č. 32/2022/2 
I. Schvaluje 
Obecně závaznou vyhlášku č. 4/2022, o místním poplatku za obecní systém odpadového 
hospodářství, dle předloženého návrhu této vyhlášky. 
Hlasování: 16A/0N/0Z 
 
ZM po projednání 
Usnesením č. 33/2022/2 
I. Schvaluje  
poskytování stravenkového paušálu uvolněným členům Zastupitelstva města Sezimovo Ústí 
obdobně, jako je tomu u zaměstnanců MěÚ, a to s účinností od 01.01.2023.  
Hlasování: 14A/0N/2Z 
 
ZM po projednání 
Usnesením č. 34/2022/2 
I. Schvaluje  
poskytnutí dotace v r. 2023 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: 15A/0N/1Z 
 
ZM po projednání 
Usnesením č. 35/2022/2 
I. Schvaluje 
prodej pozemku parc.č. 199/42, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: zeleň, 
o výměře 352 m2, LV č. 10001, obec a k.ú. Sezimovo Ústí, za kupní cenu ve výši 250 Kč/m2, 
vlastníkům jednotek v bytovém domě Sezimovo Ústí, čp. 658 do jejich spoluvlastnictví 
každému v podílu odpovídajícímu podílu na budově Sezimovo Ústí, čp. 658, konkrétně: 

a) , podíl 205/2508; 
b) xx, bytem: xxxx, podíl 71/836; 
c) xx, bytem: xxxx, podíl 205/2508; 
d) xx, bytem: xxxx, podíl 71/836; 
e) xx, bytem: xxxx, podíl 71/836; 
f) xx, bytem: xxxx, podíl 71/836; 
g) xx, bytem: xxxx, podíl 205/2508; 
h) xx, bytem: xxxx, podíl 205/5016; 
i) xx, bytem: xxxx, podíl 205/2508; 
j) xx, bytem: xxxx, podíl 71/836; 
k) xx, bytem: xxxx, podíl 205/2508; 
l) xx, bytem: xxxx, podíl 71/836; 
m) xx, bytem: xxxx, podíl 205/5016. 

Hlasování: 16A/0N/0Z 

ZM po projednání 
Usnesením č. 36/2022/2 
I. Bere na vědomí 
Zápis č. 1 z jednání Finančního výboru ZM Sezimovo Ústí ze dne 07.12.2022. 



Hlasování: 16A/0N/0Z 
 
ZM po projednání 
Usnesením č. 37/2022/2 
I. Schvaluje 
1. pravidla pro tvorbu a čerpání sociálního fondu pro r. 2023 dle Přílohy č.1 
2. rozpočet Sociálního fondu města Sezimovo Ústí na rok 2023 dle Přílohy č. 2 
Hlasování: 16A/0N/0Z 
 
ZM po projednání 
Usnesením č. 38/2022/2 
I. Schvaluje 
rozpočet města Sezimovo Ústí na rok 2023 dle důvodové zprávy. 
II. Bere na vědomí 
rozpis rozpočtu r. 2023 dle přílohy důvodové zprávy. 
Hlasování: 16A/0N/0Z 
 
ZM po projednání 
Usnesením č. 39/2022/2 
I. Schvaluje 
a) rozpočtové opatření ZM č. 48 
Název: Snížení kapitálových příjmů města   

            tis. Kč 

Kapitálové příjmy -1 915 

Změna stavu krátkodobých prostředků na 
bankovních účtech 

1 915 

 
b) rozpočtové opatření ZM č. 49 
Název: Vyúčtování energií v bytových domech, změna záloh na energie, nárůst cen energií 

       tis. Kč 

Nedaňové příjmy - 460 

Běžné výdaje        - 460 

Saldo 0 

Hlasování: 16A/0N/0Z 
 
 
 
Mgr. Ing. Martin Doležal, LL.M. v. r.             Vojtěch Pražma v. r. 
starosta města               místostarosta města 
   

Ověřovatelé zápisu 
 

 
Ing. Miroslav Havlík v. r.                                     Jiří Ryzka  v. r. 
 
Sezimovo Ústí, dne 24.11.2022  


