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Usnesení 
z 11. veřejného zasedání Zastupitelstva města Sezimovo Ústí, konaného dne 22. 3. 2016 od 18:00 
hodin ve velké zasedací místnosti Městského úřadu, Dr. E. Beneše 21, Sezimovo Ústí 
________________________________________________________________________________ 

 
ZM po projednání 
Usnesením č. 20/2016/11 
I. Schvaluje 
program 11. veřejného zasedání ZM Sezimovo Ústí. 
 
ZM po projednání 
Usnesením č. 21/2016/11 
I. Schvaluje 
návrhovou komisi ve složení p. Josef Králík, p. Ladislav Dostál, Ing. Karel Chotovinský. 
 
ZM po projednání 
Usnesením č. 22/2016/11 
I. Schvaluje 
Zprávu o kontrole plnění usnesení z 10. veřejného zasedání ZM Sezimovo Ústí ze dne 25. 2. 2016. 
 
ZM po projednání 
Usnesením č. 23/2016/11 
I. Bere na vědomí 
zápis č. 7 z jednání Finančního výboru ZM Sezimovo Ústí ze dne 10. 3. 2016. 
 
ZM po projednání 
Usnesením č. 24/2016/11 
I. Schvaluje  
uzavření smlouvy o převodu akcií, uzavíranou mezi městem Sezimovo Ústí, společností Enerstar 
s.r.o. v likvidaci, se sídlem Jana Masaryka 252/6, Vinohrady, 120 00 Praha 2, IČO: 267 50 287, a Ing. 
Jaroslavem Koukalem, trvale bytem Na Pankráci 969/97, Nusle, 140 00 Praha 4, týkající se převodu 
100 kusů kmenových akcií společnosti ENERGOINVEST, a.s., se sídlem Jana Masaryka 252/6, 
Vinohrady, 120 00 Praha 2, IČO: 251 11 183, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským 
soudem v Praze pod spisovou značkou B 4582, dle předloženého návrhu, a dále provedení 
souvisejících úkonů, zejména převzetí prodávajícím rubopisovaných akcií, podpis předávacího 
protokolu o převzetí akcií, zajištění změny v seznamu akcionářů; 
II. Souhlasí 
s provedením změny v orgánech společnosti ENERGOINVEST, a.s., tak, že v den převodu, jak je 
specifikován ve smlouvě o převodu akcií, bude odvolán předseda představenstva Ing. Jaroslav 
Koukal, trvale bytem Na Pankráci 969/97, Nusle, 140 00 Praha 4. 
 
ZM po projednání 
Usnesením č. 25/2016/11 
I. Schvaluje 
rozpočtová opatření ZM Sezimovo Ústí na r. 2016 č. 4 - 6. 
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a) rozpočtové opatření ZM č. 4 
Název: Pořízení dlouhodobého finančního majetku vč. souvisejících nákladů      
            

                                                                                v mil. Kč 

Kapitálové výdaje 16,50 

Běžné výdaje -0,08 

Pol. 8115 Změna stavu krátkodobých 
prostředků na bankovních účtech 

16,42 

 
b) rozpočtové opatření ZM č. 5 
Název: Změna závazného ukazatele – Poskytnutí investičního příspěvku Základní škole Sezimovo 
Ústí, Školní náměstí 628, okres Tábor, na zakoupení elektrického kotle BI150-98 ET do školní 
kuchyně 
 

ORJ O§ POL Text             v tis. Kč 

422 3113 6351 Investiční transfery zřízeným 
příspěvkovým organizacím 

100,0 

 
c) rozpočtové opatření ZM č. 6 
Název: Příjmy z prodeje pozemků 

                        v tis. Kč 

Kapitálové příjmy 38,25 

Běžné výdaje 38,25 

Saldo 0,0 

 
ZM po projednání 
Usnesením č. 26/2016/11 
I. Schvaluje  
Zprávu o uplatňování územního plánu Sezimovo Ústí, dle předloženého návrhu. 
 

ZM po projednání 
Usnesením č. 27/2016/11 
I. Bere na vědomí 
řešení žádosti o podání informace dle zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, 
v platném znění. 
 
ZM po projednání 
Usnesením č. 28/2016/11 
I. Schvaluje 
bezúplatné nabytí pozemků parcelních čísel:  
a)    193/127 – ostatní plocha, zeleň o výměře 76 m2 (Lipová ulice) 
b)    193/128 – ostatní plocha, zeleň o výměře 11 m2 (Lipová ulice) 
c)    195/53 – ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 33 m2 (Průmyslová ulice) 
d)    195/61 – ostatní plocha, zeleň o výměře 38 m2 (Průmyslová ulice) 
e)    195/63 – ostatní plocha, zeleň o výměře 1 m2 (Průmyslová ulice) 
f)     211/204 – zahrada o výměře 112 m2 (za ulicí Ke Hvězdárně) 
g)    211/205 – zahrada o výměře 126 m2 (za ulicí Ke Hvězdárně) 
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h)     211/206 – zahrada o výměře 57 m2 (za ulicí Ke Hvězdárně) 
ch)   240/2 – trvalý travní porost o výměře 125 m2 (cesta k Ozvěně) 
i)      254/5 – trvalý travní porost o výměře 107 m2 (cesta k Ozvěně) 
j)      368/18 – ost. plocha, ost. komunikace o výměře 885 m2 (pod silnicí za benzinou Shell) 
k)     368/19 – ost. plocha, ost. komunikace o výměře 54 m2 (pod silnicí za benzinou Shell) 
l)      383/2 – ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 194 m2 (ulice Nad Mýtem) 
m)    708/13 – ost. plocha, manipulační plocha o výměře 161 m2 (pod silnicí za benzinou Shell) 
n)   821/3 – ost. plocha, ost. komunikace o výměře 1149 m2   (plocha na rozcestí silnic směr 
Sezimovo Ústí II z E55) 
o)     821/6 – ost. plocha, ost. komunikace o výměře 91 m2   (plocha podél mostu na Sezimovo  
Ústí II) 
p)     733/1 – ostatní plocha, jiná plocha o výměře 1134 m2  (pod silnicí za benzinou Shell), 
 

vše v katastrálním území a obci Sezimovo Ústí, zapsaném na LV č. 10002, městem Sezimovo Ústí 
od ČR - Státní pozemkový úřad, IČ: 1312774, sídlem: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3, do 
vlastnictví města Sezimovo Ústí, na základě zákona č. 503/2012 Sb., o Státním pozemkovém úřadu 
a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 
 
 
 
 
 
 
   Mgr. Ing. Martin Doležal, v. r.               Ludmila Svatková, v. r. 
         starosta města                                                                  místostarostka města 
 
 
 
 
Ověřovatelé zápisu 
 
Josef Králík, v. r.   ………………………………………… 
 
Ing. Karel Chotovinský, v. r.  ……………………………………….. 
 
 
 
 
Sezimovo Ústí, dne 22. 3. 2016 
 
 
 
 
 
 
 


