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Usnesení 
z 19. veřejného zasedání Zastupitelstva města Sezimovo Ústí, konaného dne 14. 6. 2017 od 18:00 
hodin ve velké zasedací místnosti Městského úřadu, Dr. E. Beneše 21, Sezimovo Ústí 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ZM po projednání 
Usnesením č. 31/2017/19 
I. Schvaluje 
program 19. veřejného zasedání ZM Sezimovo Ústí. 
Hlasování 18A/0N/0Z 
 
ZM po projednání 
Usnesením č. 32/2017/19 
I. Schvaluje 
návrhovou komisi ve složení p. Ladislav Dostál, p. Josef Králík, Ing. Karel Chotovinský. 
Hlasování 18A/0N/0Z 
 
ZM po projednání 
Usnesením č. 33/2017/19 
I. Schvaluje 
zprávu o kontrole plnění usnesení z 18. veřejného zasedání ZM Sezimovo Ústí. 
18A/0N/0Z 
 
ZM po projednání 
Usnesení č. 34/2017/19 
I. Souhlasí 
s celoročním hospodařením města Sezimovo Ústí za r. 2016, a to bez výhrad. 
18A/0N/0Z 
 
ZM po projednání 
Usnesením č. 35/2017/19 
I. Schvaluje 
účetní závěrku města Sezimovo Ústí za r. 2016. 
18A/0N/0Z 
 
ZM po projednání 
Usnesením č. 36/2017/19 
I. Bere na vědomí 
základní informace o hospodaření města Sezimovo ústí za období leden – květen r. 2017. 
18A/0N/0Z 
 
ZM po projednání 
Usnesením č. 37/2017/19 
I. Schvaluje 
RO ZM Sezimovo Ustí na r. 2017 č. 22 – 26: 
a) rozpočtové opatření ZM č. 22 
Název: Změna závazného ukazatele – poskytnutí neinvestičního příspěvku Městskému středisku 
kultury a sportu za účelem dokrytí příspěvku na odpisy z důvodu rozšíření majetku předaného 
k hospodaření (budova knihovny)   
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ZMĚNA ZÁVAZNÝCH UKAZATELŮ – ROZPOČTOVÁ VĚTA 

ORJ O§ POL Text         Kč 

450 3319 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným PO  235 488,0 

  
b) rozpočtové opatření ZM č. 23 
Název: Povinný odvod z fondu investic Městského střediska kultury a sportu do rozpočtu 
zřizovatele z důvodů zajištění technického zhodnocení budovy zřizovatelem  

                       Kč 

Nedaňové příjmy 235 488,0 

Běžné výdaje 235 488,0 

Saldo 0,0 

 
ZMĚNA ZÁVAZNÝCH UKAZATELŮ – ROZPOČTOVÁ VĚTA 

ORJ O§ POL Text  Kč 

300 6171 2122 Odvody příspěvkových organizací 235 488,0 

 
c) rozpočtové opatření ZM č. 24 
Název: Přijaté pojistné plnění - poškození sloupu veřejného osvětlení vč. bezpečností kamery 
kamionem 

                      tis. Kč 

Nedaňové příjmy 71,0 

Běžné výdaje 71,0 

Saldo 0,0 

 
d) rozpočtové opatření ZM č. 25 
Název:  Změna závazného  ukazatele - navýšení  příspěvku na provoz příspěvkové organizaci   

- Městské středisko kultury a sportu za účelem podpory činnosti  Klubovny třetího věku 
(7 000 Kč) 

- Základní škola a Mateřská škola Sezimovo Ústí, 9. května 489, branně orientační příprava 
pro žáky ZŠ  (2 500 Kč) 

- Základní škola Sezimovo Ústí, Školní nám. 628, branně orientační příprava pro žáky ZŠ 
(2 500 Kč)  

 

ORJ Odd.§ POLOŽKA TEXT          tis. Kč 

450 3319 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným PO 7,0 

421 3113 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným PO 2,5 

422 3113 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným PO 2,5 

 
Dotace budou podléhat finančnímu vypořádání se zřizovatelem za r. 2017, způsob vyúčtování musí 
korespondovat s účelem dle důvodové zprávy.  
 
e) rozpočtové opatření ZM č. 26 
Název:  Změna závazného  ukazatele - navýšení  příspěvku na provoz příspěvkové organizaci 
Mateřská škola Sezimovo Ústí, Lipová 649, 391 02 Sezimovo Ústí za účelem 

- Pořízení gastronádob pro zajištění stravování v jeslové třídě (18 000 Kč) 
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- Úhrady mzdových nákladů v jeslové třídě za období od 28. 8. 2017 – 31. 12. 2017 
(pedagogický pracovník - doplatek zřizovatel 25%; nepedagogický pracovník – doplatek 
zřizovatel 100 %) 

 
ZMĚNA ZÁVAZNÝCH UKAZATELŮ: 

ORJ Odd.§ POLOŽKA TEXT           tis. Kč 

427 3111 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným PO 162,1 

Hlasování 18A/0N/0Z 
 
ZM po projednání 
Usnesením č. 38/2017/19 
I. Schvaluje 
uzavření smlouvy o dílo, mezi městem Sezimovo Ústí a společností HES stavební s.r.o., IČ: 
28143213, sídlem: Zelený pruh 1560/99, 140 00 Praha 4, jako zhotovitelem, dle předloženého 
návrhu, s cenou díla 2.742.444 Kč bez DPH. 
Hlasování 18A/0N/0Z 
 
ZM po projednání 
Usnesením č. 39/2017/19 
I. Schvaluje  
Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2017, o nočním klidu, dle předloženého návrhu této vyhlášky. 
Hlasování 18A/0N/0Z 
 
ZM po projednání 
Usnesením č. 40/2017/19 
I. Deleguje  
pí Ludmilu Svatkovou, místostarostku města, na valnou hromadu společnosti Vodárenská 
společnost Táborsko s.r.o., se sídlem Tábor, Kosova 2894, PSČ 390 02, IČ: 260 69 539, která se 
koná dne 29. 6. 2017.  
II. Ukládá  
delegovanému zástupci města na valné hromadě společnosti Vodárenská společnost Táborsko 
s.r.o., se sídlem Tábor, Kosova 2894, PSČ 390 02, IČ: 260 69 539, která se koná dne 29. 6. 2017, 
hlasovat pro schválení programu valné hromady dle předloženého návrhu a dále hlasovat pro 
návrhy: 
1. Valná hromada společnosti v souladu s ustanoveními zákona o obchodních korporacích a čl. 8 

odst. 2, písm. c) platné společenské smlouvy společnosti schvaluje jednateli předloženou 
Výroční zprávu společnosti za rok 2016 a řádnou účetní závěrku společnosti za rok 2016, která 
vykázala zisk po zdanění ve výši 23.958.267,75 Kč. 

2. Valná hromada společnosti schvaluje v souladu s ustanoveními zákona o obchodních 
korporacích a čl. 8 odst. 2, písm. c) platné společenské smlouvy společnosti, rozdělení zisku po 
zdanění dosaženého za rok 2016 ve výši 23.958.267,75 Kč tak, že 5% zisku, tedy částka ve výši 
1.197.913,39 Kč bude převedena na účet 421 – zákonný rezervní fond a 95% zisku, tedy částka 
22.760.354,36 Kč bude převedena na účet 428 – nerozdělený zisk z minulých let. 

3. Valná hromada společnosti schvaluje jako auditora pro ověření účetní závěrky ke dni 31. 12. 
2017 (za hospodářský rok 2017) společnost AUDITORIA s.r.o., IČ: 28112920, se sídlem České 
Budějovice, Klavíkova 1828/10, PSČ 370 04 (auditorské oprávnění č. 543). 

Hlasování 18A/0N/0Z 
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ZM po projednání 
Usnesením č. 41/2017/19 
I. Schvaluje  
základní podmínky pro prodej volných bytových jednotek ve vlastnictví města Sezimovo Ústí, které 
nejsou prodávány stávajícím nájemcům na základě Zásad pro prodej bytů v r. 2017 či dle dříve 
uzavřených smluv zejm. smluv o smlouvách budoucích kupních: 
1. Volná bytová jednotka bude prodána zájemci, jenž formou obálkové metody podá nejvyšší 

nabídku kupní ceny; 
2. Nejnižší výše kupní ceny, která může být nabídnuta, bude stanovena analogicky způsobem 

uvedeným v platných a účinných zásadách pro prodej bytů s tím, že výsledná cena bude 
navýšena o koeficient v rozmezí 1,4 - 1,8; 

3. Ve výběrovém řízení budou akceptovány pouze nabídky fyzických osob; 
4. Manželé nebo osoby příbuzné v linii přímé mohou podat na jeden byt pouze jednu nabídku; 
5. Splatnost kupní ceny činí 30 dnů od podpisu kupní smlouvy; 
6. Vyhlašovatel si vyhrazuje právo nevybrat žádného ze zájemců, případně neuzavřít s žádným 

zájemcem kupní smlouvu s tím, že případné neuzavření smlouvy nebude druhou stranou 
sankcionováno; 

7. Vyhlašovatel si vyhrazuje právo kdykoliv zrušit výběrové řízení (i bez udání důvodu); 
8. Podané nabídky do výběrového řízení nebudou zájemcům vráceny; 
9. Do výběrového řízení nebudou zařazeny nabídky, které nebudou splňovat požadované 

náležitosti; 
10. Výběrová komise určí pořadí zájemců pro případ, že by vybraný zájemce neuzavřel příslušnou 

smlouvu nebo nesplnil předloženou nabídku; 
11. Zájemci nemají právo na náhradu nákladů spojených s účastí ve výběrovém řízení. 
Hlasování 13A/2N/3Z 
 
ZM po projednání 
Usnesením č. 42/2017/19 
I. Schvaluje 
a) prodej bytu č. 605/16, 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 – zastavěná plocha a nádvoří, LV č. 4169, 
včetně spoluvlastnického podílu ve výši 542/10000 vážícímu se k této bytové jednotce, v obci 
a k. ú. Sezimovo Ústí, paní Ireně Paquier za kupní cenu ve výši 240.066 Kč a zároveň zrušení 
zástavního práva smluvního k výše uvedenému; 
 
b) prodej bytu č. 603/75, o velikosti 0+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 443/29505 vážícímu se k této bytové jednotce, v obci 
a k. ú. Sezimovo Ústí, panu Filipu Pecháčkovi za kupní cenu ve výši 226.531 Kč, a zároveň zrušení 
zástavního práva smluvního k výše uvedenému; 
 
c) prodej bytu č. 607/14, 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 – zastavěná plocha a nádvoří, LV č. 4162, 
včetně spoluvlastnického podílu ve výši 521/10000 vážícímu se k této bytové jednotce, v obci 
a k. ú. Sezimovo Ústí, paní Martině Bůžkové za kupní cenu ve výši 230.591 Kč, a zároveň zrušení 
zástavního práva smluvního k výše uvedenému; 
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d) prodej bytu č. 605/15, 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 – zastavěná plocha a nádvoří, LV č. 4169, 
včetně spoluvlastnického podílu ve výši 565/10000 vážícímu se k této bytové jednotce, v obci 
a k. ú. Sezimovo Ústí, manželům Monice a Milošovi Vodehnalovým za kupní cenu ve výši 
245.989 Kč, a zároveň zrušení zástavního práva smluvního k výše uvedenému. 
Hlasování 17A/1N/0Z 
 
ZM po projednání 
Usnesením č. 43/2017/19 
I. Schvaluje 
prodej bytu č. 661/13, o velikosti 2+1, s podlahovou plochou 62,00 m2, umístěného ve 4. 
nadzemním podlaží domu č. p. 661, který se nachází v ulici K Hájence, LV č. 3238, na stp. č. 926 – 
zastavěná plocha a nádvoří, LV č. 3007, včetně spoluvlastnického podílu ve výši 836/10000 
vážícímu se k této bytové jednotce, v obci a k. ú. Sezimovo Ústí, paní Monice Škardové, trvale 
bytem Dukelská 612, 391 02 Sezimovo Ústí, za kupní cenu ve výši 444.455 Kč. 
Hlasování 17A/1N/0Z 
 
 
 
 
 
Mgr. Ing. Martin Doležal, v. r.        Ludmila Svatková, v. r. 
       starosta města                     místostarostka města 
 
 
 
                                                        Ověřovatelé zápisu 
 
 
Ing. Karel Chotovinský, v. r.          Josef Králík, v. r. 
 
 
 
 
 
 
Sezimovo Ústí, dne 14. 6. 2017 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


