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Usnesení 
ze 14. veřejného zasedání Zastupitelstva města Sezimovo Ústí, konaného dne 25. 8. 2016 od 18:00 
hodin ve velké zasedací místnosti Městského úřadu, Dr. E. Beneše 21, Sezimovo Ústí 
________________________________________________________________________________ 
 
ZM po projednání 
Usnesením č. 59/2016/14 
I. Schvaluje 
program 14. veřejného zasedání ZM Sezimovo Ústí s předloženými změnami. 
 
ZM po projednání 
Usnesením č. 60/2016/14 
I. Schvaluje 
návrhovou komisi ve složení p. Josef Králík, Mgr. Hana Hemerková, Ing. Karel Chotovinský. 
 
ZM po projednání 
Usnesením č. 61/2016/14 
I. Schvaluje 
zprávu o kontrole plnění usnesení z 13. veřejného zasedání ZM Sezimovo Ústí ze dne 26. 5. 2016. 
 
ZM po projednání 
Usnesením č. 62/2016/14 
I. Bere na vědomí  
informaci o aktuální situaci zaměstnanců Kovosvit MAS a.s., se sídlem Sezimovo Ústí II, náměstí 
Tomáše Bati 419, PSČ 391 02, IČ: 26047284, a Radou města Sezimovo Ústí schválená mimořádná 
opatření ke zmírnění dopadů nepříznivé ekonomické situace společnosti Kovosvit MAS a.s., se 
sídlem Sezimovo Ústí II, náměstí Tomáše Bati 419, PSČ 391 02, IČ: 26047284, na občany města 
Sezimovo Ústí - zaměstnance uvedené společnosti a jejich rodiny. 
II. Schvaluje 
uzavření smluv o zápůjčce, dle přiloženého návrhu, ve výši 10.000 Kč s žadateli - fyzickými 
osobami, splňujícími všechny následující podmínky:  

a) zletilá, plně svéprávná osoba;  
b) občan města Sezimovo Ústí k 31. 7. 2016; 
c) zaměstnanec v hlavním pracovním poměru u společnosti Kovosvit MAS a.s., se sídlem 

Sezimovo Ústí II, náměstí Tomáše Bati 419, PSČ 391 02, IČ: 26047284, k 31. 7. 2016; 
d) žadatel ke dni podání žádosti o zápůjčku nepodal návrh o povolení oddlužení, ani jej 

nepřipravuje a/nebo není proti němu vedeno insolvenční, konkurzní nebo exekuční řízení;  
, a to za předpokladu, že výše uvedeným osobám, splňujícím dané podmínky, nebudou vyplaceny 
mzdy za měsíc červenec 2016 nebo jejich podstatná část nejpozději do 31. 8. 2016, přičemž 
seznam případných žadatelů, splňujících podmínky dle písm. b) a c) je přiložen. Na základě žádostí 
s doložením splnění všech stanovených podmínek budou smlouvy o zápůjčce uzavírány do 31. 10. 
2016.     
 
ZM po projednání 
Usnesením č. 63/2016/14 
I. Bere na vědomí  
základní informace o hospodaření města Sezimovo Ústí za I. pololetí r. 2016. 
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ZM po projednání 
Usnesením č. 64/2016/14 
I. Schvaluje 
rozpočtová opatření ZM Sezimovo Ústí na r. 2016 č. 21 – 30. 
a) rozpočtové opatření ZM č. 21 
Název: Přijetí dotace na zajištění projektu „Spojová technika pro JSDH Sezimovo Ústí“ s nutností 
dofinancování z vlastních zdrojů  

                         tis. Kč 

Přijaté transfery 45,0 

Běžné výdaje 45,0 

Saldo 0,0 

 
b) rozpočtové opatření ZM č. 22 
Název: Změna závazného ukazatele - navýšení příspěvku na provoz ZŠ a MŠ 9. května, ZŠ Školní 
náměstí a ZŠ Švehlova za účelem nákupu školních pomůcek a potřeb pro žáky prvních tříd, a to ve 
výši 200 Kč/žák 

ORJ Název organizace Počty žáků prvních tříd 

421 ZŠ a MŠ 9. května 489 21 

422 ZŠ Školní náměstí 628 48 

424 ZŠ Švehlova 111 34 

 

ORJ Odd.§ POLOŽKA TEXT  tis. Kč 

421 3113 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným PO 4,2 

422 3113 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným PO 9,6 

424 3117 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným PO 6,8 

 
c) rozpočtové opatření ZM č. 23 
Název: Příjmy z pronájmu tepelného hospodářství za období duben – září r. 2016 vč. odvodu DPH 

                         tis. Kč 

Nedaňové příjmy 1 379,4 

Běžné výdaje 1 379,4 

Saldo 0,0 

 
d) rozpočtové opatření ZM č. 24 
Příjmy z prodeje pozemků 
                                                    tis. Kč   

Kapitálové příjmy 44,0 

Běžné výdaje 44,0 

Saldo 0,0 

 
e) rozpočtové opatření ZM č. 25 
Název:  Změna závazného  ukazatele - snížení neinvestičního příspěvku (tzv. příspěvku na provoz) 
příspěvkové organizaci ZŠ Sezimovo Ústí, Školní náměstí 628, v souvislosti se zajištěním opravy 
schodiště u školní jídelny z rozpočtu zřizovatele 
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ZMĚNA ZÁVAZNÝCH UKAZATELŮ – ROZPOČTOVÁ VĚTA 
 

ORJ Odd.§ POLOŽKA TEXT         tis. Kč 

422 3113 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným PO -50,0 

 
f) rozpočtové opatření ZM č. 26 
Název: Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo, jehož předmětem je rekonstrukce MŠ Lipová 649 
v Sezimově Ústí (ve schváleném rozpočtu zařazeno pod názvem Stavební úpravy MŠ Lipová) 
           tis. Kč 

Kapitálové výdaje 539,0 

Změna stavu krátkodobých 
prostředků na bankovních účtech 

                        539,0 

 
ZMĚNA ZÁVAZNÝCH UKAZATELŮ – ROZPOČTOVÁ VĚTA 

  tis. Kč 

ORJ O§ POL Text  

600 3111 6121 Budovy, haly a stavby, ORG 427  539,0 

  8115 Změna stavu krátkodobých prostředků 
na bankovních účtech 

539,0 

  
g) rozpočtové opatření ZM č. 27 
Název: Změna závazného ukazatele - navýšení příspěvku na provoz MŠ Sezimovo Ústí, Lipová 649, 
za účelem zajištění opravy schodů  

 
ZMĚNA ZÁVAZNÝCH UKAZATELŮ – ROZPOČTOVÁ VĚTA 

 

ORJ Odd.§ POLOŽKA TEXT  tis. Kč 

427 3111 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným PO 75,0 

 
h) rozpočtové opatření ZM č. 28 
Název: Rekonstrukce objektu čp. 1219 na městskou knihovnu – navýšení výdajů proti schválenému 
rozpočtu – vybavení objektu a pokrytí těchto výdajů z přebytků daňových příjmů 
        tis. Kč 

Kapitálové výdaje 506,0 

Daňové příjmy                          506,0 

Saldo 0,0 

 
ZMĚNA ZÁVAZNÝCH UKAZATELŮ – ROZPOČTOVÁ VĚTA 

  tis. Kč 

ORJ O§ POL Text  

600 3314 6121 Budovy, haly a stavby, ORG 605  506,0 

 
i) rozpočtové opatření ZM č. 29 
Název: Proúčtování dotace ČR - Hasičskému záchrannému sboru na nákup hydraulické ruky ve výši 
20 tis. Kč do investičních výdajů  
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                         tis. Kč 

Kapitálové výdaje 20,0 

Běžné výdaje -20,0 

Výdaje celkem 0,0 

  
ZMĚNA ZÁVAZNÝCH UKAZATELŮ – ROZPOČTOVÁ VĚTA 

 

ORJ Odd.§ POLOŽKA TEXT tis. Kč 

300 5511 6349 

Ostatní investiční transfery veřejným 

rozpočtům územní úrovně 20,0 

 
j) rozpočtové opatření ZM č. 30 
Název: Rekonstrukce sociálního zařízení – ZŠ Švehlova – navýšení rozpočtu dle soupisu víceprací 

                tis. Kč 

Kapitálové výdaje 126,0 

Běžné výdaje -126,0 

Výdaje celkem 0,0 

  
ZMĚNA ZÁVAZNÝCH UKAZATELŮ – ROZPOČTOVÁ VĚTA 

  tis. Kč 

ORJ O§ POL Text  

600 3117 6121 Budovy, haly a stavby, ORG 424  126,0 

 
 
ZM po projednání 
Usnesením č. 65/2016/14 
I. Schvaluje 
uzavření Dodatku č. 5 ke smlouvě o dílo, uzavřené dne 25. 6. 2015 mezi městem Sezimovo Ústí a 
společností COLAS CZ, a.s., se sídlem Praha 9, Ke Klíčovu 9, PSČ: 190 00, IČ: 26177005, dle 
předloženého návrhu. 
 
ZM po projednání 
Usnesením č. 66/2016/14 
I. Schvaluje  
Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2016, o místních poplatcích, dle předloženého návrhu této 
vyhlášky. 
 
ZM po projednání 
Usnesením č. 67/2016/14 
I. Bere na vědomí   
koncept nových stanov společnosti ENERGOINVEST, a. s., se sídlem Dr. E. Beneše 21/6, 391 01 
Sezimovo Ústí, IČ: 251 11 183, zapsané ve veřejném rejstříku vedeném Krajským soudem 
v Českých Budějovicích pod sp. zn. B 919, dle předloženého návrhu.   
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ZM po projednání 
Usnesením č. 68/2016/14 
I. Bere na vědomí 
rezignaci Bc. Karolíny Holubové na členství v Kontrolním výboru Zastupitelstva města Sezimovo 
Ústí. 
II. Jmenuje 
paní Janu Pražmovou, nar. 6. 10. 1959, bytem Bydlinského čp. 104, 391 01 Sezimovo Ústí, členkou 
Kontrolního výboru Zastupitelstva města Sezimovo Ústí. 
 
ZM po projednání 
Usnesením č. 69/2016/14 
I. Schvaluje 
prodej bytu č. 492/14, o velikosti 3+1, umístěného ve 4. nadzemním podlaží domu č. p. 492, který 
se nachází v ulici Lipová, LV č. 4153, na stp. č. 626 – zastavěná plocha a nádvoří, LV č. 4152, včetně 
spoluvlastnického podílu ve výši 1269/10000 vážícím se k této bytové jednotce, v obci a k. ú. 
Sezimovo Ústí, manželům Evě a Richardu Královým, trvale bytem Lipová 492, 391 02 Sezimovo 
Ústí, za kupní cenu ve výši 589.958 Kč a zároveň zrušení zástavního práva smluvního k výše 
uvedenému. 
 
ZM po projednání 
Usnesením č. 70/2016/14 
I. Schvaluje 
prodej bytu č. 492/13, o velikosti 3+1, umístěného ve 4. nadzemním podlaží domu č. p. 492, který 
se nachází v ulici Lipová, LV č. 4153, na stp. č. 626 – zastavěná plocha a nádvoří, LV č. 4152, včetně 
spoluvlastnického podílu ve výši 1274/10000 vážícím se k této bytové jednotce, v obci a k. ú. 
Sezimovo Ústí, panu Petru Vavruškovi, trvale bytem Lipová 492/6, 391 02 Sezimovo Ústí, a paní 
PharmDr. Monice Marešové, trvale bytem Ovčí hájek 2154/4, Praha 13 – Stodůlky, za kupní cenu 
ve výši 571.644 Kč a zároveň zrušení zástavního práva smluvního k výše uvedenému. 
 
ZM po projednání 
Usnesením č. 71/2016/14 
I. Schvaluje 
prodej bytu č. 622/26, o velikosti 3+1, umístěného ve 4. nadzemním podlaží domu č. p. 622, 
který se nachází v ulici Dukelská, LV č. 3281, na stp. č. 593/3 – zastavěná plocha a nádvoří, LV č. 
2401, včetně spoluvlastnického podílu ve výši 498/10000 vážícím se k této bytové jednotce, v obci 
a k. ú. Sezimovo Ústí, paní Marcele Štencové, trvale bytem Dukelská 622, 391 02 Sezimovo Ústí, za 
kupní cenu ve výši 521.693 Kč a zároveň zrušení zástavního práva smluvního k výše uvedenému. 
ZM po projednání 
 
Usnesením č. 72/2016/14 
I. Schvaluje 
prodej bytu č. 622/25, o velikosti 2+1, umístěného ve 4. nadzemním podlaží domu č. p. 622, 
který se nachází v ulici Dukelská, LV č. 3281, na stp. č. 593/3 – zastavěná plocha a nádvoří, LV č. 
2401, včetně spoluvlastnického podílu ve výši 390/10000 vážícím se k této bytové jednotce, v obci 
a k. ú. Sezimovo Ústí, panu Filipu Barešovi, trvale bytem Dukelská 622, 391 02 Sezimovo Ústí, za 
kupní cenu ve výši 389.954 Kč a zároveň zrušení zástavního práva smluvního k výše uvedenému. 
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ZM po projednání 
Usnesením č. 73/2016/14 
I. Schvaluje 
prodej bytu č. 623/14, o velikosti 4+1, umístěného ve 4. nadzemním podlaží domu č. p. 623, který 
se nachází v ulici Nerudova, LV č. 4171, na stp. č. 597/1 – zastavěná plocha a nádvoří, LV č. 4170, 
včetně spoluvlastnického podílu ve výši 1008/10000 vážícím se k této bytové jednotce, v obci a k. 
ú. Sezimovo Ústí, manželům Petru a Petře Seberovým, trvale bytem Nerudova 623, 
391 02 Sezimovo Ústí, za kupní cenu ve výši 526.779 Kč a zároveň zrušení zástavního práva 
smluvního k výše uvedenému. 
 
ZM po projednání 
Usnesením č. 74/2016/14 
I. Schvaluje 
prodej bytu č. 623/13, o velikosti 4+1, umístěného ve  4. nadzemním podlaží domu č.p. 623, který 
se nachází v ulici Nerudova, LV č. 4171, na stp.č. 597/1 - zast. pl. a nádvoří, LV č. 4170, vč. 
spoluvlastnického podílu ve výši 1010/10000 vážícím se k této bytové jednotce, v obci a k.ú. 
Sezimovo Ústí, manželům Karlu Hladkému, trv. bytem: Svépomoc 679, 391 02 Sezimovo Ústí a 
Pavlíně Hladké, trv. bytem: Krátká 647, 391 02 Sezimovo Ústí, za kupní cenu ve výši 512 429 Kč                   
a zároveň zrušení zástavního práva k výše uvedenému. 
 
 
ZM po projednání 
Usnesením č. 75/2016/14 
I. Schvaluje 
prodej bytu č. 624/20, o velikosti 4+1, umístěného ve  4. nadzemním podlaží domu č.p. 624, který 
se nachází v ulici Nerudova, LV č. 4146, na stp.č. 598/2 - zast. pl. a nádvoří, LV č. 4145, vč. 
spoluvlastnického podílu ve výši 889/10000 vážícím se k této bytové jednotce, v obci a k.ú. 
Sezimovo Ústí, manželům Zdeňku a Evě Slabým, trv. bytem: Nerudova 624, 391 02 Sezimovo Ústí, 
za kupní cenu ve výši 719.170 Kč a zároveň zrušení zástavního práva smluvního k výše uvedenému. 
ZM po projednání 
 
Usnesením č. 76/2016/14 
I. Schvaluje 
prodej bytu č. 497/13, o velikosti 2+1, umístěného ve  4. nadzemním podlaží domu č.p. 497, který 
se nachází v ulici Lipová, LV č. 4178, na stp.č. 601 - zast. pl. a nádvoří, LV č. 4177, vč. 
spoluvlastnického podílu ve výši 959/10000 vážícím se k této bytové jednotce, v obci a k.ú. 
Sezimovo Ústí, p. Dušanu Sedlákovi, trv. bytem: Průmyslová 1069, 391 02 Sezimovo Ústí, za kupní 
cenu ve výši 406 767 Kč a zároveň zrušení zástavního práva smluvního k výše uvedenému.                   
 
ZM po projednání 
Usnesením č. 77/2016/14 
I. Schvaluje 
prodej bytu č. 498/14, o velikosti 2+1, umístěného ve 4. nadzemním podlaží domu č. p. 498, který 
se nachází v ulici Lipová, LV č. 4154, na stp. č. 602 – zastavěná plocha a nádvoří, včetně 
spoluvlastnického podílu ve výši 995/10000 vážícím se k této bytové jednotce, v obci a k. ú. 
Sezimovo Ústí, p. Ladislavu Ťoupalovi, trv. bytem: Lipová 498, 391 02 Sezimovo Ústí, za kupní cenu 
ve výši 410.568 Kč a zároveň zrušení zástavního práva smluvního k výše uvedenému. 
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ZM po projednání 
Usnesením č. 78/2016/14 
I. Schvaluje 
prodej bytu č. 622/27, o velikosti 2+1, umístěného ve  4. nadzemním podlaží domu č.p. 622, který 
se nachází v ulici Dukelská, LV č. 2401, na stp.č. 593/3 - zast. pl. a nádvoří, LV č. 2401, vč. 
spoluvlastnického podílu ve výši 332/10000 vážícím se k této bytové jednotce, v obci a k.ú. 
Sezimovo Ústí, p. Ing. Jiřímu Prokopovi a paní Lence Maulerová, oba trv. bytem: Dukelská 622,                     
391 02 Sezimovo Ústí, za kupní cenu ve výši 342 492 Kč a zároveň zrušení zástavního práva k výše 
uvedenému. 
 
ZM po projednání 
Usnesením č. 79/2016/14 
I. Schvaluje 
prodej bytu č. 498/13, o velikosti 2+1, umístěného ve  4. nadzemním podlaží domu č.p. 498, který 
se nachází v ulici Lipová, LV č. 4154, na stp.č. 602 - zast. pl. a nádvoří, LV č. 4155, vč. 
spoluvlastnického podílu ve výši 993/10000 vážícím se k této bytové jednotce, v obci a k.ú. 
Sezimovo Ústí, p. Marku Václavíkovi a sl. Anetě Kořínkové, oba trv. bytem: Lipová 498, 391 02 
Sezimovo Ústí, za kupní cenu ve výši 417 750 Kč. 
 
ZM po projednání 
Usnesením č. 80/2016/14 
I. Schvaluje 
prodej bytu č. 604/5, o velikosti 2+1 umístěného ve 2. nadzemním podlaží domu č.p. 604, který            
se nachází v ulici Táboritů, LV č. 4174 na stp. č. 610 – zast. plocha a nádvoří, v obci a k.ú. Sezimovo 
Ústí vč. spoluvlastnického podílu ve výši 930/10000, panu Karlu Hrazdírovi, trv. bytem                
Švermova 1343, 391 02 Sezimovo Ústí, za kupní cenu ve výši 772 230 Kč. 
 
ZM po projednání 
Usnesením č. 81/2016/14 
I. Schvaluje 
prodej pozemku parc. č. st. 585/13, o celkové výměře 18 m2, druh pozemku: zastavěná plocha a 
nádvoří, zapsaném na listu vlastnictví č. 10001, v obci a k. ú. Sezimovo Ústí, paní Jitce Zemanové, 
trvale bytem Svépomoc 677, 391 02 Sezimovo Ústí, za kupní cenu ve výši 100 Kč/m2. 
ZM po projednání 
 
Usnesením č. 82/2016/14 
I. Schvaluje 
prodej části pozemku parc. č. 217/90,  druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:  ostatní 
komunikace, zapsaném na listu vlastnictví č. 10001, v obci a k.ú. Sezimovo Ústí, o výměře 147 m2, 
dle geometrického plánu č. 2640-1013/2015 ze dne 3. 11. 2015 nově vzniklá parcela č. 217/357– 
ostatní plocha/jiná plocha, paní Pavle Hemerové, bytem: Okružní 271/55, 391 02 Sezimovo Ústí, za 
kupní cenu ve výši 250 Kč/m2, s tím, že kupní cena bude hrazena formou splátek, kdy 15.000 Kč 
bude uhrazeno do 15 dnů od podpisu předmětné kupní smlouvy a zbytek do 24 měsíců od podpisu 
kupní smlouvy. 
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ZM po projednání 
Usnesením č. 83/2016/14 
I. Schvaluje 
koupi částí pozemku parc. č. 368/1 – ostatní plocha, silnice, o celkové výměře  1114 m2, v rozsahu 
342 m2, (dle GP č. 2615-451/2015 pozemek označen jako parc.č. 1050/2 o výměře 295 m2 a parc.č. 
1050/5 o výměře 47 m2) LV č. 4057, obec a k.ú. Sezimovo Ústí, od České republiky -  příslušnost 
hospodařit s majetkem státu pro Ředitelství silnic a dálnic ČR, státní příspěvková organizace, IČ: 
65993390, se sídlem: Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 – Nusle, městem Sezimovo Ústí, za cenu 
ve výši 85 500 Kč. 
 
 
 
 
 
 
Mgr. Ing. Martin Doležal, v. r.     Ludmila Svatková, v. r. 
     starosta města        místostarostka města 
 
 
 
Ověřovatelé zápisu 
 
Mgr. Hana Hemerková, v. r. 
 
Ing. Karel Chotovinský, v. r. 
 
 
 
 
 
 
Sezimovo Ústí, dne 25. 8. 2016 


