
Usnesení 
z 3. veřejného zasedání Zastupitelstva města Sezimovo Ústí,  

konaného dne 15.02.2023 od 18.00 hod v budově Spektra v Sezimově Ústí 
 

Usnesení č. 1/2023/3: 
ZM po projednání 
I. Bere na vědomí 
rezignaci p. Vojtěcha Pražmy na mandát zastupitele a místostarosty města Sezimovo Ústí ke 
dni 10.02.2023. 
Hlasování: 18A/0N/0Z 
 
Usnesení č. 2/2023/3: 
ZM po projednání 
I. Schvaluje  
navržený program ustavujícího zasedání ZM. 
Hlasování: 18A/0N/0Z 
 
Usnesení č. 3/2023/3: 
ZM po projednání 
I. Schvaluje 
tento způsob voleb platný pro toto zasedání zastupitelstva: 
Volba mandátové, volební a návrhové komise je veřejná a volba místostarosty města je 
tajná. 
Návrhy kandidátů podávají členové zastupitelstva. Návrhy kandidátů na volbu místostarosty 
města podávají zastupitelé – zástupci volebních stran na výzvu předsedajícího v pořadí podle 
úspěšnosti volebních stran v proběhlých komunálních volbách. Návrhy kandidátů do 
ostatních volených funkcí podává jako první předsedající.  
Nejprve se hlasuje o kandidátovi navrženém jako prvním, poté o kandidátovi navrženém po 
něm atd. až do vyčerpání návrhů. Zvolením plného počtu členů každého orgánu se další 
návrhy kandidátů považují za nepřijaté. V případě voleb do mandátové, volební a návrhové 
komise se volí obsazení těchto orgánů najednou (celá sestava kandidátů). 
Veřejné hlasování se provádí zdvižením ruky pro návrh nebo proti návrhu nebo zdržením se 
hlasování. 
Tajné hlasování se provádí vložením hlasovacího lístku s textem ano – ne do obálky, s níž 
jednotlivé členy ZM obchází volební komise, která následně vyhodnocuje hlasovací lístky. 
Volba z možností ano – ne se provádí zakroužkováním příslušné možnosti v hlasovacím 
lístku. Nezakroužkování ani jedné z těchto možností znamená zdržení se hlasování. 
Hlasování: 18A/0N/0Z 
 
Usnesení č. 4/2023/3: 
ZM po projednání 
I. Rozhoduje,  
že mandátová, návrhová a volební komise budou tříčlenné. 
Hlasování: 18A/0N/0Z 
 
Usnesení č. 5/2023/3: 
ZM po projednání 



I. Volí  
tyto členy mandátové komise: pan Jiří Ryzka, pan Miroslav Havlík, Ing. Jiří Vavruška. 
Hlasování: 18A/0N/0Z 
 
Usnesení č. 6/2023/3: 
ZM volí tyto členy volební komise: Ing. Ivan Dvořák, paní Ludmila Svatková, Ing. Karel 
Chotovinský. 
Hlasování: 18A/0N/0Z 
 
Usnesení č. 7/2023/3: 
ZM po projednání 
I. Volí  
tyto členy návrhové komise: Mgr. Pavel Vlček, pan Ladislav Šebek, pan Miroslav Brož. 
Hlasování: 18A/0N/0Z 
 
Usnesení č. 8/2023/3: 
ZM po projednání 
I. Stanoví,  
že dva zastupitelé budou pro svoji funkci dlouhodobě uvolněni, a to starosta a místostarosta 
města s tím, že místostarosta města bude pro svoji funkci dlouhodobě uvolněn až s účinností 
od 01.08.2023. 
Hlasování: 18A/0N/0Z 
 
Usnesení č. 9/2023/3: 
ZM po projednání 
I. Volí 
jako místostarostu/místostarostku města Mgr. Hanu Hemerkovou. 
Hlasování: 17A/0N/1Z 
 
Usnesení č. 10/2023/3: 
ZM po projednání 
I. Schvaluje  
zprávu o kontrole plnění usnesení z 2. veřejného zasedání ZM Sezimovo Ústí ze dne 
14.12.2022. 
Hlasování: 18A/0N/0Z 
 
Usnesení č. 11/2023/3: 
ZM po projednání 
I. Schvaluje 
Obecně závaznou vyhlášku o nočním klidu, o ochraně veřejného pořádku, o ochraně 
veřejného pořádku při provozování hostinské a obdobné činnosti, o stanovení podmínek pro 
pořádání, průběh a ukončení veřejnosti přístupných sportovních a kulturních podniků, 
včetně tanečních zábav a diskoték a jiných kulturních podniků v rozsahu nezbytném pro 
zajištění veřejného pořádku, dle předloženého návrhu této vyhlášky. 
Hlasování: 17A/0N/1Z 
 
Usnesení č. 12/2023/3: 



ZM po projednání 
I. Schvaluje    
Obecně závaznou vyhlášku o obecní policii, dle předloženého návrhu této vyhlášky. 
Hlasování: 18A/0N/0Z 
 
Usnesení č. 13/2023/3: 
ZM po projednání 
I. Schvaluje    
s účinností od 16.02.2023 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 místostarosty 8 600 Kč 

Za výkon funkce člena rady  3 859 Kč 

Za výkon funkce člena rady a zároveň předsedy výboru zastupitelstva 
nebo komise rady  

5 486 Kč 

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

5 260 Kč 

Za výkon funkce člena zastupitelstva  1 103 Kč 

Za výkon funkce člena zastupitelstva a zároveň předsedy výboru 
zastupitelstva nebo komise rady 

2 731 Kč 

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

2 503 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 16.02.2023 odměnu za výkon funkce oddávajícího při sňatečném obřadu 
prováděném Městským úřadem Sezimovo Ústí ve výši 363 Kč za obřad.   
Hlasování: 18A/0N/0Z 
 
Usnesení č. 14/2023/3: 
ZM po projednání 
I. Schvaluje 
koupi nemovitostí: 
a) pozemek č. parc. 961/5 – ostatní plocha, o výměře 122 m2; 
b) pozemek č. parc. 961/3 – ostatní plocha, o výměře 533 m2; 
c) pozemek č. parc. 961/6 – ostatní plocha, o výměře 43 m2; 
d) pozemek č. parc. 961/14 – trvalý travní porost, o výměře 838 m2; 
e) pozemek č. parc. 961/15 – trvalý travní porost, o výměře 1061 m2; 
f) pozemek č. parc. 257/9 – vodní plocha, o výměře 12 m2; 
g) pozemek č. parc. 964/89 – orná půda, o výměře 122 m2;  
obec a k.ú. Sezimovo Ústí, městem Sezimovo Ústí, IČ: 00252859, se sídlem Dr. E. Beneše 
21/6, 391 01 Sezimovo Ústí, od xx, trvale bytem xxxx, za kupní cenu 40 Kč/m2 u pozemků dle 
písm. a) až e) a za kupní cenu 65 Kč/m2 u pozemku dle písm. f) a za kupní cenu 250 Kč/m2 u 



pozemku dle písm. g) s tím, že náklady spojené s převodem (zejm.  správní poplatek za vklad 
do katastru nemovitostí) hradí kupující.  
Hlasování: 18A/0N/0Z 
 
Usnesení č. 15/2023/3: 
ZM po projednání 
I. Schvaluje 
koupi nemovitostí: 
a) pozemek č. parc. 281/3 – ostatní plocha, o výměře cca 760 m2 nezabraných oborou 

Smolín; 
b) pozemek č. parc. 961/1 – ostatní plocha, o výměře cca 3 469 m2 nezabraných oborou 

Smolín; 
c) pozemek č. parc. 257/10 – vodní plocha, o výměře 542 m2; 
obec a k.ú. Sezimovo Ústí, městem Sezimovo Ústí, IČ: 00252859, se sídlem Dr. E. Beneše 
21/6, 391 01 Sezimovo Ústí, od Města Tábor, sídlem Žižkovo náměstí 2/2, 390 01 Tábor, za 
kupní cenu 40 Kč/m2 u pozemků dle písm. a) a b) a za kupní cenu 65 Kč/m2 u pozemku dle 
písm. c) s tím, že náklady spojené s převodem (zejm. správní poplatek za vklad do katastru 
nemovitostí) hradí kupující.  
Hlasování: 18A/0N/0Z 
 
Usnesení č. 16/2023/3: 
ZM po projednání 
I. Schvaluje 
koupi nemovitostí: 
a) pozemku č. parc. 961/7 – ostatní plocha, o výměře 45 m2; 
b) pozemku č. parc. 961/8 – ostatní plocha, o výměře 9 m2; 
c) pozemku č. parc. 961/16 – trvalý travní porost, o výměře 793 m2; 
obec a k.ú. Sezimovo Ústí, městem Sezimovo Ústí, IČ: 00252859, se sídlem Dr. E. Beneše 
21/6, 391 01 Sezimovo Ústí, z podílového spoluvlastnictví xxxx, oba trvale bytem xxxx, za 
kupní cenu 40 Kč/m2 s tím, že náklady spojené s převodem (zejm.  správní poplatek za vklad 
do katastru nemovitostí) hradí kupující.  
Hlasování: 17A/0N/1Z 
 
Usnesení č. 17/2023/3: 
ZM po projednání 
I. Schvaluje    
a)   koupi pozemků parc. č. 199/1 – ost. plocha/ost. komunikace, o výměře 2515 m2,  parc. č. 

199/279 – ost. plocha/ost. komunikace, o výměře 344 m2, parc. č. 199/280 – orná půda, 
o výměře 49 m2, parc. č. 199/281 – orná půda, o výměře 757 m2 (nově vzniklý), parc. č. 
199/282 - ost. plocha/ost. komunikace, o výměře 970 m2, parc. č. 199/283 – orná půda, 
o výměře 186 m2, parc. č. 199/284 – orná půda, o výměře 62 m2, parc. č. 199/285 – orná 
půda, o výměře 614 m2, parc.č. 199/286 – orná půda, o výměře 317 m2, parc.č. 199/209 
– orná půda, o výměře 324 m2, parc.č. 199/278 – ostatní plocha, ostatní komunikace, o 
výměře 193 m2, zapsaných na LV č. 5706, pro katastrální území Sezimovo Ústí, obec 
Sezimovo Ústí, v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Jihočeský kraj, 
Katastrální pracoviště Tábor, do společnosti MPK GATE, s.r.o., Ústrašická 95, 39111 



Planá nad Lužnicí, za celkovou kupní cenu ve výši 5.000 Kč, v intencích předloženého 
návrhu předmětné kupní smlouvy; 

b)  koupi dopravní a technické infrastruktury (tj. nový chodník, parkovací stání, komunikace, 
mlátová cesta, odvodnění komunikace, dešťová kanalizace, veřejné osvětlení) 
realizované v rámci projektu Nechyba III. – I. Etapa investorem MPK GATE, s.r.o., 
Ústrašická 95, 39111 Planá nad Lužnicí, za celkovou kupní cenu ve výši 5.000 Kč, 
v intencích předloženého návrhu předmětné kupní smlouvy. 

Hlasování: 18A/0N/0Z 
 
Usnesení č. 18/2023/3: 
ZM po projednání 
I. Schvaluje    
uzavření dodatku ke smlouvě o peněžité zápůjčce ze dne 19.07.2021 uzavřené mezi městem 
Sezimovo Ústí a společností Vodárenská společnost Táborsko s.r.o., se sídlem Tábor, Kosova 
2894, PSČ 390 02, IČ: 260 69 539, tak, že termín vrácení bude posunut o 1 rok do 31.12.2024 
a zápůjčka bude s účinností od 01.03.2023 úročena úrokovou sazbou 7 % p.a. 
Hlasování: 18A/0N/0Z 
 
Usnesení č. 19/2023/3: 
ZM po projednání 
I. Schvaluje    
komunitní plán sociálních služeb ORP Tábor – akční plán pro rok 2023. 
Hlasování: 18A/0N/0Z 
 
Usnesení č. 20/2023/3: 
ZM po projednání 
I. Schvaluje    
bezúplatný převod litinových laviček v počtu 16 ks v pořizovací ceně 8.982,82 Kč vč. DPH/ks, 
1 ks litinové lavičky v pořizovací ceně 8.982,88 Kč a 3 ks laviček s opěradlem Trend 
v pořizovací ceně 3.966 Kč vč. DPH/ks příspěvkové organizaci Správa města Sezimovo Ústí, 
IČ: 712 38 522, sídlem: Průmyslová ulice 1095, 391 02 Sezimovo Ústí. 
Hlasování: 18A/0N/0Z 
 
Usnesení č. 21/2023/3: 
ZM po projednání 
I. Bere na vědomí 
Zápis č. 1 z jednání Kontrolního výboru ZM Sezimovo Ústí, konaného dne 08.02.2023. 
Hlasování: 18A/0N/0Z 
 
Usnesení č. 22/2023/3: 
ZM po projednání 
I. Bere na vědomí 
Zápis č. 2 z jednání Finančního výboru ZM Sezimovo Ústí ze dne 08.02.2023. 
Hlasování: 18A/0N/0Z 
 
Usnesení č. 23/2023/3: 
ZM po projednání 



I. Schvaluje 
a) rozpočtové opatření ZM č. 1 
Název: Prodej pozemku parc. č. 199/42, k.ú. Sezimovo Ústí (Usnesení ZM č. 35/2022/2)  

 
 tis. Kč 

Kapitálové příjmy    88 

Běžné výdaje      88               

Saldo               0 

                   

b) rozpočtové opatření ZM č. 2 
Název: Výkup pozemků – rybníček Nechyba      

       
 tis. Kč 

Kapitálové výdaje     375 

Běžné výdaje      -375              

Výdaje celkem               0 

 

ZMĚNA ZÁVAZNÝCH UKAZATELŮ – ROZPOČTOVÁ VĚTA                 
ORJ  Odd.§ POLOŽKA TEXT  tis. Kč 

520  2341 6130 Výkup pozemků 375 

 
c) rozpočtové opatření ZM č. 3 
Název: Rozpočtové opatření navazující na usnesení ZM č. 17/2022/20 ze dne 27.04.2022 

 
tis. Kč 

Kapitálové výdaje 12 

Běžné výdaje -12  

Výdaje celkem 0 

 
ZMĚNA ZÁVAZNÝCH UKAZATELŮ – ROZPOČTOVÁ VĚTA 

ORJ Odd.§ POLOŽKA TEXT tis. Kč 

650 3745 6130 Pozemky, ORG 36 7 

650 2212 6121 Budovy, haly a stavby, ORG 36 5 

 
d) rozpočtové opatření ZM č. 4 
Název: Doplatek investiční akce r. 2022 „Herní prvek hřiště ul. 9. května“ (pozastávka 
z důvodu nutnosti odstranění vad) + BOZP 
 

tis. Kč 

Kapitálové výdaje 33 

Běžné výdaje -33  

Výdaje celkem 0 

 

ZMĚNA ZÁVAZNÝCH UKAZATELŮ – ROZPOČTOVÁ VĚTA 
 

ORJ  O§  POL  Text  tis. Kč 

650  3421 6121  Budovy, haly a stavby   33  

 

 
 



e) rozpočtové opatření ZM č. 5 
Název: Snížení nedaňových příjmů r. 2023 – prodloužení splatnosti zápůjčky Vodárenské 
společnosti Táborsko s.r.o.   

  tis. Kč 

Nedaňové příjmy -20 000 

Změna stavu krátkodobých prostředků na 
bankovních účtech 

20 000 

Hlasování: 18A/0N/0Z 
 
Usnesení č. 24/2023/3: 
ZM po projednání 
I. Schvaluje 
poskytnutí daru obecně prospěšné společnosti Člověk v tísni, o.p.s., IČO: 25755277, se 
sídlem Šafaříkova 635/24, 120 00 Praha 2 – Vinohrady ve výši 50.000 Kč na zmírnění škod 
vzniklých při zemětřesení v Turecku a Sýrii dne 06.02.2023. 
Hlasování: 18A/0N/0Z 
 
 
 
 
 
Mgr. Ing. Martin Doležal, LL.M. v. r.     Mgr. Hana Hemerková v. r. 
starosta města       místostarostka města 
 
 
 

Ověřovatelé zápisu 
 

 
 
Miroslav Brož v. r.       Ladislav Šebek v. r. 
 
 
 
 
 
Sezimovo Ústí dne 15.02.2023 


