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Usnesení 
z 16. veřejného zasedání Zastupitelstva města Sezimovo Ústí, konaného dne 21. 12. 2016 od 18:00 
hodin ve velké zasedací místnosti Městského úřadu, Dr. E. Beneše 21, Sezimovo Ústí 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
ZM po projednání 
Usnesením č. 99/2016/16 
I. Schvaluje 
program 16. veřejného zasedání ZM Sezimovo Ústí s předloženými změnami. 
 
ZM po projednání 
Usnesením č. 100/2016/16 
I. Schvaluje 
návrhovou komisi ve složení p. Ladislav Dostál, Ing. Karel Chotovinský p. Josef Králík. 
 
ZM po projednání 
Usnesením č. 101/2016/16 
I. Schvaluje 
zprávu o kontrole plnění usnesení z 15. veřejného zasedání ZM Sezimovo Ústí ze dne 8. 11. 2016. 
 

ZM po projednání 
Usnesením č. 102/2016/16 
I. Schvaluje 
základní informace o hospodaření města Sezimovo Ústí za období 1 – 11 r. 2016. 
 
ZM po projednání 
Usnesením č. 103/2016/16 
I. Souhlasí  
s použitím části neinvestičního transferu příspěvkové organizace Správa města Sezimovo Ústí, IČ 
71238522, účelově určeného pro r. 2016 na opravy bytových a nebytových prostor v majetku 
města většího rozsahu, v roce 2017. Souhlas se týká poměrné části prostředků ve výši 410.000 Kč. 
Finanční prostředky budou v r. 2017 využity tímto způsobem: 
- Opravy hromosvodů  
- Výměny vchodových dveří 
- Opravy bytů 
II. Ukládá  
PO Správa města Sezimovo Ústí povinnost předložit Radě města Sezimovo Ústí vyúčtování této 
částky v členění dle jednotlivých projektů. 
 

ZM po projednání 
Usnesením č. 104/2016/16 
I. Schvaluje   
s účinností od 1. 1. 2017 v souladu s ustanovením § 77 odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, 
v platném znění, a nařízením vlády č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce členům 
zastupitelstev, ve znění pozdějších předpisů, měsíční odměny a příplatek podle počtu obyvatel, 
neuvolněným členům Zastupitelstva města Sezimovo Ústí: 
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Člen Rady města Sezimovo Ústí  1 829 Kč 

Předseda výboru zastupitelstva města nebo komise rady města 1 080 Kč 

Člen výboru zastupitelstva města nebo komise rady města  930 Kč 

Člen Zastupitelstva města Sezimovo Ústí  443 Kč 

Příplatek podle počtu obyvatel 288 Kč 

jako součet odměny za vykonávanou funkci a příplatku podle počtu obyvatel. V případě souběhu 
výkonu několika funkcí náleží měsíční odměna v plné výši souhrnu odměn za výkon jednotlivých 
funkcí a příplatku podle počtu obyvatel s tím, že v případě výkonu funkce ve více výborech, 
komisích či zvláštních orgánech se odměna za výkon funkce předsedy výboru zastupitelstva nebo 
komise rady, člena výboru zastupitelstva, komise rady nebo zvláštního orgánu do souhrnu 
započítává pouze jednou, a to za výkon takové funkce, za kterou se poskytuje nejvyšší odměna.  
 
ZM po projednání 
Usnesením č. 105/2016/16 
I. Schvaluje  
poskytnutí darů za činnost občanů ve prospěch města Sezimovo Ústí v r. 2016 dle důvodové 
zprávy.  
 
ZM po projednání 
Usnesením č. 106/2016/16 
I. Schvaluje 
rozpočtová opatření ZM na r. 2016 č. 40 – 47: 
a) rozpočtové opatření ZM č. 40 
Název: Změna závazného ukazatele – poskytnutí neinvestičního příspěvku ZŠ Sezimovo Ústí, 
Švehlova 111, za účelem dokrytí příspěvku na odpisy z důvodu jejich navýšení technickým 
zhodnocením budovy   

 
ZMĚNA ZÁVAZNÝCH UKAZATELŮ – ROZPOČTOVÁ VĚTA 

        Kč 

ORJ O§ POL Text  

424 3117 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným PO  13 448,0 

  
b) rozpočtové opatření ZM č. 41 
Název: Povinný odvod z fondu investic do rozpočtu zřizovatele ZŠ Sezimovo Ústí, Švehlova 111, 
z důvodů zajištění technického zhodnocení budovy zřizovatelem  

 
                                  Kč 

Nedaňové příjmy 13 448,0 

Běžné výdaje 13 448,0 

Saldo 0,0 

 
ZMĚNA ZÁVAZNÝCH UKAZATELŮ – ROZPOČTOVÁ VĚTA 
 

ORJ O§ POL Text  Kč 

300 6171 2122 Odvody příspěvkových organizací 13 448,0 
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c) rozpočtové opatření ZM č. 42 
Název: Změna závazného ukazatele – snížení neinvestičního příspěvku PO Správa města Sezimovo 
Ústí z důvodu finančního zajištění projektu Výměna oken v budově č. p. 664, Sezimovo Ústí,  
z rozpočtu zřizovatele   

tis. Kč 

Běžné výdaje -390,0 

Změna stavu krátkodobých prostředků 
na bankovních účtech 

-390,0 

 
ZMĚNA ZÁVAZNÝCH UKAZATELŮ – ROZPOČTOVÁ VĚTA 

  tis. Kč 

ORJ O§ POL Text  

460 3612 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným PO  -390,0 

  8115 Změna stavu krátkodobých prostředků 
na bankovních účtech 

-390,0 

 
d) rozpočtové opatření ZM č. 43 
Název: Přesun projektů (částí projektů) plánovaných v rozpočtu r. 2016 do dalšího roku   
- Cesta Soukeník vč. oplocení – 280 tis. Kč 
- Sanace svahu za softbalovým hřištěm  – 320 tis. Kč  
- Výkup pozemků v souvislosti se sanací svahu u softbalového hřiště – 40 tis. Kč 
- Rozšíření veřejného osvětlení – vstup do kina v Sezimově Ústí – 70 tis. Kč 
- Dům s pečovatelskou službou – 1 000 tis. Kč 
 

tis. Kč 

Kapitálové výdaje -1 710,0 

Změna stavu krátkodobých prostředků 
na bankovních účtech 

-1 710,0 

 
ZMĚNA ZÁVAZNÝCH UKAZATELŮ – ROZPOČTOVÁ VĚTA 

                tis. Kč 

ORJ O§ POL ORG Text  

650 2219 6121 505 Budovy, haly a stavby  -280,0 

600 3412 6121  Budovy, haly a stavby -320,0 

600 3412 6130  Pozemky -40,0 

600 3631 6121  Budovy, haly a stavby  -70,0 

600 4351 6121 580 Budovy, haly a stavby -1 000,0 

  8115  Změna stavu krátkodobých prostředků 
na bankovních účtech 

-1 710,0 

 
e) rozpočtové opatření ZM č. 44 
Název: Změna závazného ukazatele – snížení neinvestičního příspěvku PO Správa města Sezimovo 
Ústí z důvodu 
- nedočerpání finančních prostředků určených na opravu a údržbu sportovních areálů (využití 

v r. 2017 - sanace svahu nad softbalovým hřištěm; 100 tis. Kč) 
- zajištění financování části odpadového hospodářství z prodeje kontejnerů (300 tis. Kč) 
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tis. Kč 

Běžné výdaje -400,0 

Změna stavu krátkodobých prostředků 
na bankovních účtech 

-400,0 

 
ZMĚNA ZÁVAZNÝCH UKAZATELŮ – ROZPOČTOVÁ VĚTA 

  tis. Kč 

ORJ O§ POL Text  

460 3412 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným PO  -100,0 

460 3639 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným PO  -300,0 

  8115 Změna stavu krátkodobých prostředků 
na bankovních účtech 

-400,0 

 
f) rozpočtové opatření ZM č. 45 
Název: Změna závazného ukazatele – navýšení výdajů r. 2016 na rekonstrukci ul. Švermova (v 
návaznosti na smlouvu o dílo vč. plánovaného dodatku D1 a smlouvu o přeložce zařízení 
distribuční soustavy) 

tis. Kč 

Kapitálové výdaje 219,0 

Běžné výdaje -219,0 

Výdaje celkem 0,0 

 
ZMĚNA ZÁVAZNÝCH UKAZATELŮ – ROZPOČTOVÁ VĚTA 

  tis. Kč 

ORJ O§ POL Text  

650 2212 6121 Budovy, haly a stavby, ORG 501 219,0 

 
g) rozpočtové opatření ZM č. 46 
Název: Změna závazného ukazatele – navýšení příjmové stránky rozpočtu nad rámec plánu 

tis. Kč 

Daňové příjmy 2 168,0 

Nedaňové příjmy 224,0 

Kapitálové příjmy 483,5 

Přijaté transfery 1,5 

Změna stavu krátkodobých prostředků 
na bankovních účtech 

-2 877,0 

 
h) rozpočtové opatření ZM č. 47 
Název: Příjmy z pronájmu tepelného hospodářství za období říjen - prosinec r. 2016 vč. odvodu 
DPH 

                                    tis. Kč 

Nedaňové příjmy  689,0 

Běžné výdaje 119,0 

Změna stavu krátkodobých prostředků 
na bankovních účtech 

-570,0 

 
 



5 

 

ZM po projednání 
Usnesením č. 107/2016/16 
I. Schvaluje  
rozpočtová opatření ZM na r. 2016 č. 48 – 49: 
a) rozpočtové opatření ZM č. 48 
Název: Povinný odvod z fondu investic PO Městské středisko kultury a sportu do rozpočtu 
zřizovatele za účelem dofinancování zvýšených výdajů spojených s výstavbou knihovny  

                 tis. Kč 

Nedaňové příjmy 482,0 

Běžné výdaje 482,0 

Saldo 0,0 

 
ZMĚNA ZÁVAZNÝCH UKAZATELŮ – ROZPOČTOVÁ VĚTA 
 

ORJ O§ POL Text tis. Kč 

300 6171 2122 Odvody příspěvkových organizací 482,0 

 
b) rozpočtové opatření ZM č. 49 
Název: Rekonstrukce objektu č.p. 1219 na městskou knihovnu – navýšení výdajů proti 
schválenému rozpočtu – úhrada projektové dokumentace a vyvolané investiční výdaje v důsledku 
původního technického stavu budovy 
        tis. Kč 

Kapitálové výdaje     482,0 

Běžné výdaje                       -482,0 

Výdaje celkem   0,0 

 
ZMĚNA ZÁVAZNÝCH UKAZATELŮ – ROZPOČTOVÁ VĚTA 

ORJ O§ POL Text tis. Kč 

600 3314 6121 Budovy, haly a stavby, ORG 605  482,0 

 
 
ZM po projednání 
Usnesením č. 108/2016/16 
I. Bere na vědomí 
informaci o stavu dotačních projektů města Sezimovo Ústí. 
 
ZM po projednání 
Usnesením č. 109/2016/16 
I. Revokuje  
usnesení ZM č. 9/2016/10 ze dne 25. 2. 2016 písmeno b) a nahrazuje ho novým zněním: 
„b) přijetí dotace na realizaci projektu „Rozšíření kapacity MŠ Lipová“ ve výši 2 190 907,11 Kč 

podle dokumentu Ministerstva pro místní rozvoj Registrace akce a rozhodnutí o poskytnutí 
dotace ze dne 22. 11. 2016 a zajištění předfinancování a spolufinancování tohoto projektu tak, 
že jeho celkové náklady budou v maximální výši 2 948 800,00 Kč a budou hrazeny z vlastních 
finančních prostředků města.“ 
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ZM po projednání 
Usnesením č. 110/2016/16 
I. Schvaluje 
a) podání žádosti v rámci Výzvy k předkládání žádostí o poskytnutí dotací v roce 2017 z programu 

Podpora bydlení, podprogram 117D064 „Podporované byty“, vyhlášené Ministerstvem pro 
místní rozvoj, a to na realizaci projektu: „Dům s pečovatelskou službou a denním stacionářem, 
Sezimovo Ústí“; 

b) zajištění předfinancování a spolufinancování projektu: „Dům s pečovatelskou službou a denním 
stacionářem, Sezimovo Ústí“ tak, že celkové náklady projektu budou v maximální výši 
110.000.000 Kč vč. DPH. 

 
ZM po projednání 
Usnesením č. 111/2016/16 
I. Schvaluje  
a) poskytnutí dotace v r. 2017 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 80 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. 

 
b) poskytnutí dotace v r. 2017 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, za účelem 
oprav a údržby skautského areálu.                  

 
 

ZM po projednání 
Usnesením č. 112/2016/16 
I. Schvaluje 
rozpočet Sociálního fondu města Sezimovo Ústí na rok 2017 dle důvodové zprávy. 
 
ZM po projednání 
Usnesením č. 113/2016/16 
I. Schvaluje 
rozpočet města Sezimovo Ústí na rok 2017 dle důvodové zprávy. 
 
ZM po projednání 
Usnesením č. 114/2016/16 
I. Bere na vědomí   
informaci o rozúčtování skutečných nákladů na osobu souvisejících se sběrem a svozem 
netříděného komunálního odpadu v roce 2015.  
II. Schvaluje 
Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2016, kterou se mění Příloha č. 1 Obecně závazné vyhlášky               
č. 3/2015 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, 
využívání a odstraňování komunálních odpadů, ve znění pozdějších změn, dle předloženého 
návrhu vyhlášky.  
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ZM po projednání 
Usnesením č. 115/2016/16 
I. Schvaluje   
obecně závaznou vyhlášku č. 3/2016, kterou se stanoví školské obvody mateřských škol a 
základních škol zřízených městem. 
 
ZM po projednání 
Usnesením č. 116/2016/16 
I. Schvaluje 
prodej bytu č. 624/19, 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 – zastavěná plocha a nádvoří, LV č. 4145, 
včetně spoluvlastnického podílu ve výši 623/10000 vážícímu se k této bytové jednotce, v obci a k. 
ú. Sezimovo Ústí, manželům Oldřichovi a Heleně Tománkovým za kupní cenu ve výši 460.096 Kč a 
zároveň zrušení zástavního práva smluvního k výše uvedenému. 
 
ZM po projednání 
Usnesením č. 117/2016/16 
I. Schvaluje 
prodej bytu č. 422/18, o velikosti 3+1, umístěného ve 4. nadzemním podlaží domu č. p. 422, který 
se nachází v ulici 9. května, LV č. 4052, na stp. č. 351 – zastavěná plocha a nádvoří, LV č. 4051, 
včetně spoluvlastnického podílu ve výši 13432/128381 vážícímu se k této bytové jednotce, v obci a 
k. ú. Sezimovo Ústí, manželům Radimovi a Kláře Peclinovským za kupní cenu ve výši 693.641 Kč a 
zároveň zrušení zástavního práva smluvního k výše uvedenému. 
 
ZM po projednání 
Usnesením č. 118/2016/16 
I. Schvaluje 
prodej bytu č. 603/49, o velikosti 3+1, umístěného ve 4. nadzemním podlaží domu č. p. 603, který 
se nachází v ulici Lipová, LV č. 4633, na stp. č. 615 – zastavěná plocha a nádvoří, LV č. 4632, včetně 
spoluvlastnického podílu ve výši 1401/29505 vážícímu se k této bytové jednotce, v obci a k. ú. 
Sezimovo Ústí, manželům Karlovi a Ing. Silvii Václavíkovým za kupní cenu ve výši 679.014 Kč a 
zároveň zrušení zástavního práva smluvního k výše uvedenému. 
 
ZM po projednání 
Usnesením č. 119/2016/16 
I. Schvaluje 
prodej bytu č. 493/25, o velikosti 1+1, umístěného ve 4. nadzemním podlaží domu č. p. 493, který 
se nachází v ulici Lipová, LV č. 4159, na stp. č. 617 – zastavěná plocha a nádvoří, LV č. 4158, včetně 
spoluvlastnického podílu ve výši 595/10000 vážícímu se k této bytové jednotce, v obci a k. ú. 
Sezimovo Ústí, manželům Liborovi a Ludmile Novákovým za kupní cenu ve výši 273.606 Kč a 
zároveň zrušení zástavního práva smluvního k výše uvedenému. 
 
ZM po pojednání 
Usnesením č. 120/2016/16 
I. Schvaluje 
prodej pozemku parc. č. 185/27 – ostatní plocha/sportoviště a rekreační plocha, o výměře 1182 
m2, LV č. 10001, obec a k.ú. Sezimovo Ústí, panu Miroslavu Lippovi, trv. bytem: Wolkerova 1411, 
391 02 Sezimovo Ústí, za cenu 1 700 000 Kč. 
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ZM po projednání 
Usnesením č. 121/2016/16 
I. Schvaluje  
prodej části pozemku parc. č. 368/8 – ostatní plocha/ostatní komunikace, o výměře 282 m2, 
zapsané na listu vlastnictví č. 10001, v obci a k.ú. Sezimovo Ústí, STK Sezimovo Ústí spol. s r.o., IČ: 
639 07 011, sídlem: Pod Kovosvitem 1135, 391 02 Sezimovo Ústí, za cenu 700 Kč/m2 pozemku. 
 
ZM po projednání 
Usnesením č. 122/2016/16 
I. Schvaluje  
zásady pro prodej bytů v domech č.p. 422, 492, 493, 497, 498, 535, 601, 603, 604, 605, 606, 607, 
608, 621, 622, 624, 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 2016 součet částek 

7.000 Kč/m2 podlahové plochy bytu (bez započítání podlahové plochy sklepů, sklepních kójí, 
lodžií a balkónů) a 2.350 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 2017 součet částek 7.600 Kč/m2 podlahové plochy bytu (bez započítání 
podlahové plochy sklepů, sklepních kójí, lodžií a balkónů) a 2.450 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 2017 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 
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 7.500 Kč za každé vyměněné velké 
střešní okno, 5.000 Kč za každé vyměněné malé střešní okno (koupelna, WC)  a 5.500 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. 2017 a pozbývají účinnosti dne 31. 12. 2017. 
 
 
 



9 

 

ZM po projednání 
Usnesením č. 123/2016/16 
I. Schvaluje 
Dodatek č. 13 ke zřizovací listině příspěvkové organizace Městské středisko kultury a sportu, IČ: 
71194424, sídlem: nám. Tomáše Bati 701, 391 02 Sezimovo Ústí, ze dne 13. 11. 2003, ve znění 
pozdějších změn, kterým se jí svěřuje k hospodaření budova nové městského knihovny vč. 
pozemku pod ní, tj. nově zaměřený pozemek parc. č. st. 562/6 – zastavěná plocha a nádvoří,                            
o výměře 497 m2, jehož součástí je budova čp. 1219 – stavba občanského vybavení, LV č. 10001, 
obec a k.ú. Sezimovo Ústí, v souladu s Geometrickým plánem pro změnu hranic pozemků, změnu 
obvodu budovy, č. plánu: pl. 2705-1280/2016, dle předloženého návrhu předmětného dodatku. 
 
ZM po projednání 
Usnesením č. 124/2016/16 
I. Schvaluje 
dodatky dle předložených návrhů předmětných dodatků ke Zřizovacím listinám s účinností                           
od 1. 1. 2017 následujících příspěvkových organizací: 
a) Základní škola a Mateřská škola Sezimovo Ústí, 9. května 489, okres Tábor, IČ: 70938318, zast. 

Mgr. Petrem Peroutkou, ředitelem, sídlem: 9. května 489, 391 02 Sezimovo Ústí; 
b) Základní škola Sezimovo Ústí, Školní náměstí 628, okres Tábor, IČ: 00582620, zast. Mgr. 

Zdeňkou Helmovou, ředitelkou, sídlem: Školní náměstí 628, 391 02 Sezimovo Ústí; 
c) Základní škola Sezimovo Ústí, Švehlova 111, okres Tábor, IČ: 70938300, zast. Mgr. Jiřinou 

Havelkovou, ředitelkou, sídlem: Švehlova 111, 391 01 Sezimovo Ústí; 
d) Mateřská škola Zahrádka Sezimovo Ústí, Kaplického 1037, IČ: 70938296, zast. Mgr. Kamilou 

Gatialovou, sídlem: Kaplického 1037, 391 02 Sezimovo Ústí; 
e) Mateřská škola Sezimovo Ústí, Lipová 649, IČ: 70938326, zast. Mgr. Gabrielou Ťoupalíkovou, 

sídlem: Lipová 649, 391 02 Sezimovo Ústí. 
 
ZM po projednání 
Usnesením č. 125/2016/16 
I. Bere na vědomí 
zápis č. 11 z jednání Finančního výboru ZM Sezimovo Ústí ze dne 3. 11. 2016. 
 
 
 
 
      Mgr. Ing. Martin Doležal, v. r.                                                                  Ludmila Svatková, v. r.
 starosta města                                                                       místostarostka města 
                                                                  Ověřovatelé zápisu 

 
 
 

          Ladislav Dostál, v. r.      Ing. Karel Chotovinský, v. r. 
 
 
 
Sezimovo Ústí, dne 21. 12. 2016 
 


