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Usnesení 
ze 17. veřejného zasedání Zastupitelstva města Sezimovo Ústí, konaného dne 20. 2. 2017 od 18:00 
hodin ve velké zasedací místnosti Městského úřadu, Dr. E. Beneše 21, Sezimovo Ústí 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
ZM po projednání 
Usnesením č. 1/2017/17 
I. Schvaluje 
program 17. veřejného zasedání ZM Sezimovo Ústí s předloženou změnou. 
 

ZM po projednání 
Usnesením č. 2/2017/17 
I. Schvaluje 
návrhovou komisi ve složení p. Ladislav Dostál, p. Josef Králík, Mgr. Hana Hemerková. 
 
ZM po projednání 
Usnesením č. 3/2017/17 
I. Schvaluje 
zprávu o kontrole plnění usnesení z 16. veřejného zasedání ZM Sezimovo Ústí ze dne 21. 12. 2016. 
 
ZM po projednání 
Usnesením č. 4/2017/17 
I. Bere na vědomí  
základní informace o hospodaření města Sezimovo Ústí za r. 2016. 
 
ZM po projednání 
Usnesením č. 5/2017/17 
I. Revokuje  
usnesení ZM č. 10/2016 ze dne 25. 2. 2016 písmeno b) a nahrazuje ho novým zněním:  
„b)  přijetí dotace na realizaci projektu „Rekonstrukce lávky pro cyklisty a chodce přes E 55“ ve výši 

3.262.540,78 Kč podle dokumentu Ministerstva pro místní rozvoj Registrace akce a rozhodnutí 
o poskytnutí dotace ze dne 23. 12. 2016 a zajištění předfinancování a spolufinancování tohoto 
projektu tak, že jeho celkové náklady budou v maximální výši 4.080.000,00 Kč a budou 
hrazeny z vlastních finančních prostředků města.“ 

 
ZM po projednání 
Usnesením č. 6/2017/17 
I. Schvaluje 
přijetí dotace na realizaci projektu „Zpracování digitálního povodňového plánu pro město 
Sezimovo Ústí a vybudování varovného a výstražného systému ochrany před povodněmi“ ve výši 
3.141.023,27 Kč podle Rozhodnutí výběrové komise OPŽP o žádosti ze dne 20. 9. 2016 a realizaci 
projektu. 
 
ZM po projednání 
Usnesením č. 7/2017/17 
I. Schvaluje 
podání žádosti v rámci 1. Výzvy k předkládání žádostí o poskytnutí dotací z programu 013 310 
Rozvoj a obnova materiálně technické základny sociálních služeb 2016-2020, podprogram 3 
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„Rozšíření zázemí poskytovatelů terénních sociálních služeb v souvislosti s navýšením kapacity 
terénních a ambulantních sociálních služeb péče a prevence“, vyhlášené Ministerstvem práce a 
sociálních věcí, a to na realizaci vymezené části projektu: „Dům s pečovatelskou službou a denním 
stacionářem, Sezimovo Ústí“. 
 
ZM po projednání 
Usnesením č. 8/2017/17 
I. Schvaluje 
koupi místní komunikace s příslušenstvím (páteřní komunikace, která se skládá z vozovky 
z asfaltové směsi o šíři 5,5 m, chodníku o šíři 1,5 m s jednostranným chodníkem o šířce 1,5 m a 
jednostranným zeleným pruhem o šířce 1,0 m)  – Nechyba – II. etapa v provedení dle kolaudačního 
souhlasu vydaného Městským úřadem v Sezimově Ústí, odborem stavebního úřadu, ÚP, ŽP a 
dopravy ze dne 25. 8. 2016, na pozemku  č. parc. 199/197 – orná půda o výměře 946 m2,  na části 
pozemku parc.č. 202/1 – o výměře 3.185 m2 zapsané na LV č. 5547, konkr. dle geometrického 
plánu č.pl. 2100-121/2008 na nově vzniklé pozemkové parcele katastru nemovitostí č. parc.  
202/49 trvalý travní porost o výměře 51 m2, na části pozemku č. parc. 199/67 – orná půda o 
výměře 20 626 m2, konkr. dle geometrického plánu č.pl. 2100-121/2008 nově vzniklé pozemkové 
parcele katastru nemovitostí č. parc. 199/189 orná půda o výměře 465 m2, za kupní cenu ve výši 
2 000 Kč, dle předloženého návrhu kupní a darovací smlouvy, od stavebníků, manželů Bc. Františka 
a Gabriely Bartoňová, oba trvale bytem V Údolní 425, 391 56 Tábor. 
II. Schvaluje 
přijetí daru - pozemků pod místní komunikací – Nechyba – II. etapa, tj.  pozemek č. parc. 199/197 
– orná půda o výměře 946 m2, LV č. 5103, od Mgr. Romana Veselého, Nuselská 497/67, 140 00 
Praha – Michle, část pozemku parc.č. 202/1 – o výměře 3.185 m2 zapsané na LV č. 5547, konkr. dle 
geometrického plánu č.pl. 2100-121/2008 nově vzniklá pozemková parcela katastru nemovitostí č. 
parc.  202/49 trvalý travní porost o výměře 51 m2, od paní Ivy Foitové, Javorová 528, 391 56 Tábor 
– Měšice, část pozemku č.  parc. 199/67 – orná půda o výměře 20 626 m2 zapsané na LV č. 2919,  
konkr. dle geometrického plánu č.pl. 2100-121/2008 nově vzniklá pozemková parcela katastru 
nemovitostí č. parc. 199/189 orná půda o výměře 465 m2, od paní Mgr. Bc. Jindřišky Jahnové, trv. 
bytem: Švehlova 551/36, 391 01 Sezimovo Ústí, dle předloženého návrhu kupní a darovací 
smlouvy. 
 
ZM po projednání 
Usnesením č. 9/2017/17 
I. Schvaluje 
rozpočtová opatření ZM Sezimovo Ústí na r. 2017 č. 1 – 8: 
a) rozpočtové opatření ZM č. 1 
Název: Změna závazného ukazatele – poskytnutí neinvestičního příspěvku ZŠ a MŠ Sezimovo Ústí, 
9. května 489, za účelem dokrytí příspěvku na odpisy z důvodu jejich navýšení technickým 
zhodnocením budovy a pořízením nového vybavení (klimatizace kuchyně, kráječ knedlíků) 
 
ZMĚNA ZÁVAZNÝCH UKAZATELŮ – ROZPOČTOVÁ VĚTA 

ORJ O§ POL Text   tis. Kč 

421 3113 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným PO  39,0 

 
b) rozpočtové opatření ZM č. 2 
Název: Povinný odvod z fondu investic do rozpočtu zřizovatele ZŠ a MŠ Sezimovo Ústí, 9. května 
489, z důvodů zajištění technického zhodnocení budovy zřizovatelem  
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                  tis. Kč 

Nedaňové příjmy 2,0 

Běžné výdaje 2,0 

Saldo 0,0 

 
ZMĚNA ZÁVAZNÝCH UKAZATELŮ – ROZPOČTOVÁ VĚTA 

ORJ O§ POL Text tis. Kč 

300 6171 2122 Odvody příspěvkových organizací 2,0 

 
c) rozpočtové opatření ZM č. 3 
Název: Změna závazného ukazatele – zařazení nové investiční akce do rozpočtu r. 2017 
„Rekonstrukce lávky pro cyklisty a chodce přes E 55“ 

            tis. Kč 

Kapitálové výdaje   4 018,0 

Změna stavu krátkodobých prostředků 
na bankovních účtech 

4 018,0 

 
ZMĚNA ZÁVAZNÝCH UKAZATELŮ – ROZPOČTOVÁ VĚTA 

ORJ O§ POL Text   tis. Kč 

650 2219 6121 Budovy, haly a stavby, ORG 610  4 018,0 

  8115 Změna stavu krátkodobých prostředků 
na bankovních účtech 

4 018,0 

 
d) rozpočtové opatření ZM č. 4 
Název: Změna závazného ukazatele – zařazení nové investiční akce do rozpočtu r. 2017 
„Zpracování digitálního povodňového plánu pro město Sezimovo Ústí a vybudování varovného a 
výstražného systému ochrany před povodněmi“ 

            tis. Kč 

Kapitálové výdaje   4 409,0 

Běžné výdaje -1 364,0 

Změna stavu krátkodobých prostředků 
na bankovních účtech 

3 045,0 

 
ZMĚNA ZÁVAZNÝCH UKAZATELŮ – ROZPOČTOVÁ VĚTA 

ORJ O§ POL Text tis. Kč 

670 5212 6121 Budovy, haly a stavby, ORG 620 4 288,0 

670 5212 6119 Ostatní nákupy dlouhodobého 
nehmotného majetku, ORG 620 

121,0 

  8115 Změna stavu krátkodobých prostředků 
na bankovních účtech 

3 045,0 

 
e) rozpočtové opatření ZM č. 5 
Název: Zajištění a financování úklidu společných prostor v domě č.p. 1111 PO Správa města 
Sezimovo Ústí; navýšení příjmů za služby v domě č.p. 1111 

                  Kč 

Běžné výdaje  32 670,0 

Nedaňové příjmy 32 670,0 

Saldo 0,0 
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ZMĚNA ZÁVAZNÝCH UKAZATELŮ – ROZPOČTOVÁ VĚTA 

ORJ O§ POL Text       Kč 

460 3612 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným PO  32 670,0 

 
f) rozpočtové opatření ZM č. 6 
Název: Koupě místní komunikace s příslušenstvím – lokalita Nechyba (na pozemku parc. č. 
199/197, 199/189 a 202/1, obec a  k.ú. Sezimovo Ústí)    

            tis. Kč 

Kapitálové výdaje   3,0 

Běžné výdaje -3,0 

Výdaje celkem 0,0 

 
ZMĚNA ZÁVAZNÝCH UKAZATELŮ – ROZPOČTOVÁ VĚTA 

ORJ O§ POL Text   tis. Kč 

100 2212 6130 Pozemky  3,0 

 
g) rozpočtové opatření ZM č. 7 
Název: Prodej části pozemku parc.č. 368/8, obec a k.ú. Sezimovo Ústí 

            tis. Kč 

Kapitálové příjmy   197,4 

Běžné výdaje 197,4 

Saldo 0,0 

 
h) rozpočtové opatření ZM č. 8 
Název: Poskytnutí investičního transferu PO Městské středisko kultury a sportu za účelem zajištění 
stavebních úprav prostor restaurace Spektrum jako účelově vázaných prostředků s povinností 
finančního vypořádání 

            tis. Kč 

Kapitálové výdaje  300,0 

Běžné výdaje -300,0 

Saldo 0,0 

 
ZMĚNA ZÁVAZNÝCH UKAZATELŮ – ROZPOČTOVÁ VĚTA 

ORJ O§ POL Text   tis. Kč 

450 3319 6351 Investiční transfery příspěvkovým 
a podobným organizacím 

300,0 

 
ZM po projednání 
Usnesením č. 10/2017/17 
I. Souhlasí   
se zahájením procesu pořízení změny č. 1 územního plánu Sezimovo Ústí dle ustanovení § 6 odst. 5 
stavebního zákona. Ve změně č. 1 územního plánu budou prověřeny tyto lokality:  
1. Plocha sportovního areálu Pohoda u Kozského potoka, pozemky parc. č. 173/11, 173/12, 

173/14 až 23, parc. č. st. 3340 a 3341 na občanskou vybavenost/sport – vlastník město 
Sezimovo Ústí; 

2. Plocha občanské vybavenosti - náměstí T. Bati na plochy smíšené obytné – bydlení a občanská 
vybavenost, parc. č. st. 1170 – spoluvlastnictví vlastníků b.j. č.p. 663, parc. č. st. 1171 – 
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vlastník město Sezimovo Ústí č.p. 664 a parc. č. st. 1169/1 (Astra) – spoluvlastnictví Jednota, 
o.d. Tábor a TERMINAL GROUP s.r.o.; 

3. Plocha nízko podlažního bydlení na plochy smíšené obytné – bydlení a občanská vybavenost, 
parc. č. st. 623 – vlastník Pekarovičová Jitka; 

4. Plocha nízko podlažního bydlení na vysoko podlažní bydlení, pozemky parc. č. 964/67, 964/68 
a 964/70 – vlastník město Sezimovo Ústí a Bureš Mojmír; 

5. Plocha nízko podlažního bydlení, vyčlenit z nutnosti pořízení územní studie pozemek parc. č. 
202/1 – vlastník Foitová Iva; 

6. Plocha občanské vybavenosti na vysoko podlažní bydlení, parc. č. st. 2716/1, 2716/2 a 2268 – 
vlastník resp. spoluvlastníci Ševčík František a Györiová Irena; 

7. Plocha zeleně na nízko podlažního bydlení, pozemek parc. č. 74/154 – vlastník město 
Sezimovo Ústí (žadat. Čančurová Klára); 

8. Plocha technické infrastruktury (vodárna) na plochy smíšené obytné – bydlení a občanská 
vybavenost, parc. č. st. 1363, 195/66, 195/108 a 195/109 – vlastník město Sezimovo Ústí; 

9. Plochy občanské vybavenosti na plochy smíšené obytné – bydlení a občanská vybavenost 
pozemky parc. č. 193/13, parc. č. st. 500 - vlastník ZDRAVEX spol. s r.o., dále parc. č. 1011, 
parc. č. st. 1352/2,3,4 a parc. č. st. 195/34 (Jitřenka) - vlastník PIKOLA, s.r.o.; 

10. Prověření pozemků kolem řeky Lužnice a uvést v soulad využití pozemků s platnou aktivní 
záplavovou zónou (změna RI na zeleň); 

11. Prověření dopravního propojení SÚ I a SÚ II – křížení se silnicí E 55; 
a dále: 
• budou prověřeny textové části jednotlivých zájmových ploch (např. On – zvýšení prodejních 

ploch nad 500 m2, zastavěnost ploch, výšková regulace staveb); 
• bude prověřen stav a uveden v soulad územní plán města Sezimovo Ústí s nástroji územního 

plánování a to: Politikou územního rozvoje ČR, se Zásadami územního rozvoje Jč kraje a 
Územně analytickými podklady ORP Tábor. 

II. Určuje  
Mgr. Ing. Martina Doležala, člena zastupitelstva města, aby dle stavebního zákona, spolupracoval 
s pořizovatelem při: 
a) Zpracování návrhu zadání změny č. 1 územního plánu, dle ustanovení § 47 odst. 1 a 4 

stavebního zákona. 
b)  Vyhodnocení výsledků projednání a zpracování návrhu a rozhodnutí o námitkách uplatněných k 

návrhu změny č. 1 územního plánu, dle ustanovení § 53 odst. 1 stavebního zákona. 
 
ZM po projednání 
Usnesením č. 11/2017/17 
I. Schvaluje  
opravu zásad 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, tak, že v odstavci 1) 
usnesení Zastupitelstva města Sezimovo Ústí č. 122/2016/16 ze dne 21. 12. 2016 se kalendářní rok 
2016 nahrazuje rokem 2017. 
 
ZM po projednání 
Usnesením č. 12/2017/17 
I. Schvaluje 
a) prodej bytu č. 422/19, 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 - zast. pl. a nádvoří, LV č. 4051, obec             
a k.ú. Sezimovo Ústí, včetně spoluvlastnického podílu vážícího se k uvedené nemovitosti,                            
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a zároveň zrušení zástavního práva smluvního k výše uvedenému, manželům Drastichovým,                    
oba trv. bytem: 9. května 422, 391 02 Sezimovo Ústí, za kupní cenu ve výši 556.004 Kč; 
 
b) prodej bytu č. 603/48, o velikosti 1+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 490/29505 vážícímu se k této bytové jednotce, v obci                  
a k. ú. Sezimovo Ústí, paní Jitce Velíškové, trv. bytem: Nové Dobrkovice 20, 381 01 Český Krumlov, 
za kupní cenu ve výši 235.614 Kč; 
 
c) prodej bytu č. 603/76, o velikosti 0+1, umístěného ve  4. nadzemním podlaží domu č.p. 603, 
který se nachází v ulici Lipová, LV č. 4172, na stp. č. 615 - zast. pl. a nádvoří, LV č. 4632, obec                     
a k.ú. Sezimovo Ústí, včetně spoluvlastnického podílu vážícího se k uvedené nemovitosti, a zároveň 
zrušení zástavního práva smluvního k výše uvedenému, paní Martině Hořejší, trv. bytem: Lipová 
603, 391 02 Sezimovo Ústí, za kupní cenu ve výši 238.669 Kč; 
 
d) prodej bytu č. 604/10, o velikosti 3+1, umístěného ve  4. nadzemním podlaží domu č.p. 604, 
který se nachází v ulici Táboritů, LV č. 4174, na stp. č. 610 - zast. pl. a nádvoří, LV č. 4173, obec a 
k.ú. Sezimovo Ústí, a prodej nebytového prostoru (sklepní komory) č. 605/19 – jiný nebytový 
prostor, o výměře 3,53 m2, v ulici Táboritů, v budově č.p. 605, LV č. 4172, na st. č. 611 – zast. pl.                 
a nádvoří, LV č. 4169, obec a k.ú. Sezimovo Ústí, včetně spoluvlastnických podílů vážících                        
se k uvedeným nemovitostem, a zároveň zrušení zástavního práva smluvního k výše uvedenému,  
panu Františku Kahounovi, trv. bytem: Býkovice pod Blaníkem, 257 06 Louňovice pod Blaníkem,             
za kupní cenu ve výši 595.893 Kč; 
 
e) prodej bytu č. 604/11, o velikosti 2+1, umístěného ve  4. nadzemním podlaží domu č.p. 604, 
který se nachází v ulici Táboritů, LV č. 4174, na stp. č. 610 - zast. pl. a nádvoří, LV č. 4173, obec                
a k.ú. Sezimovo Ústí, včetně spoluvlastnického podílu vážícího se k uvedené nemovitosti, a zároveň 
zrušení zástavního práva smluvního k výše uvedenému, panu Ing. Pavlu Černému, za kupní cenu                         
ve výši 610.000 Kč; 
 
f) prodej bytu č. 605/13, o velikosti 2+1, umístěného ve  4. nadzemním podlaží domu č.p. 605, 
který se nachází v ulici Táboritů, LV č. 4172, na stp. č. 611 - zast. pl. a nádvoří, LV č. 4169, obec                
a k.ú. Sezimovo Ústí, včetně spoluvlastnického podílu vážícího se k uvedené nemovitosti, a zároveň 
zrušení zástavního práva smluvního k výše uvedenému, paní Markétě Borovičkové, trv. bytem: 
Táboritů 605, 391 02 Sezimovo Ústí, za kupní cenu ve výši 500.000 Kč; 
 
g) prodej bytu č. 605/14, o velikosti 2+1, umístěného ve  4. nadzemním podlaží domu č.p. 605, 
který se nachází v ulici Táboritů, LV č. 4172, na stp. č. 611 - zast. pl. a nádvoří, LV č. 4169, obec a 
k.ú. Sezimovo Ústí, včetně spoluvlastnického podílu vážícího se k uvedené nemovitosti, a zároveň 
zrušení zástavního práva smluvního k výše uvedenému, manželům Petře Pincové, bytem: Okružní 
252, 391 02 Sezimovo Ústí a Petru Pincovi, trv. bytem: Táboritů 605, 391 02 Sezimovo Ústí,                        
za kupní cenu ve výši 264.749 Kč; 
 
h) prodej bytu č. 607/13, o velikosti 2+1, umístěného ve  4. nadzemním podlaží domu č.p. 607, 
který se nachází v ulici Táboritů, LV č. 4163, na stp. č. 613 - zast. pl. a nádvoří, LV č. 4162, obec                  
a k.ú. Sezimovo Ústí, včetně spoluvlastnického podílu vážícího se k uvedené nemovitosti,                       
Mgr. Jitce Dubnové, trv. bytem: Táboritů 607, 391 02 Sezimovo Ústí, za kupní cenu ve výši                
238.674 Kč. 
 



7 

 

ZM po projednání 
Usnesením č. 13/2017/17 
I. Schvaluje  
prodej části pozemku č. parc. 74/140 – zeleň, ostatní plocha, o výměře cca 40 m2, obec a k. ú. 
Sezimovo Ústí, paní Heleně Pencové, trv. bytem Karenova 972, 391 01 Sezimovo Ústí, za cenu 750 
Kč/m2 pozemku.  
 
 
 
 
 
 
       Mgr. Ing. Martin Doležal , v. r.     Ludmila Svatková, v. r. 
             starosta města      místostarostka města 
 
 
 
 
Ověřovatelé zápisu 
 
 
Josef Králík, v. r.    
 
Mgr. Hana Hemerková, v. r.    
 
 
 
 
 
 
Sezimovo Ústí, dne 20. 2. 2017 


