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Zápis 
ze 17. veřejného zasedání Zastupitelstva města Sezimovo Ústí, konaného dne 10.11.2021  
od 18:00 hodin ve velké zasedací místnosti Městského úřadu, Dr. E. Beneše, Sezimovo Ústí.  
________________________________________________________________________________ 
 
Počet zastupitelů:  21 
Přítomno:                14    viz prezenční listina 
Omluveni:    7  Mgr. Hana Hemerková, Mgr. Jana Richterová, Bc. Hana Nováková, Josef  

        Králík, Martin Klíma, Milan Veselý, Ladislav Šebek 
Z jednání ZM je pořízen zvukový záznam zveřejněný na webových stránkách města Sezimovo Ústí. 
 
Program: 
1. Zahájení, volba návrhové komise 
2. Zpráva o kontrole plnění usnesení z 16. veřejného zasedání ZM Sezimovo Ústí ze dne  

08.09.2021 
3. Prodej bytových jednotek č. 621/25, 621/26, 621/27, 621/28 a 621/29, ul. Dukelská (mat. č. 

46/2021) 
4. Zápis č. 17 z jednání Finančního výboru ZM Sezimovo Ústí (mat. č. 47/2021) 
5. Dům s pečovatelskou službou – zástavní smlouva (mat. č. 48/2021) 
6. Odpadové hospodářství – nový typ poplatku za komunální odpad (mat. č. 49/2021) 
7. Rozpočtová opatření zastupitelstva města na r. 2021 č. 31–32 (mat. č. 50/2021) 
8. Základní informace o hospodaření města Sezimovo Ústí za období leden–září r. 2021 (mat. č. 

51/2021) 
9. Dotazy občanů  
10. Závěr 
 
Materiály obdrželi zastupitelé v předstihu. U prezence byl předán mat. č. 47/2021 k bodu 4).  
K projednaným materiálům byly předsedou návrhové komise přečteny návrhy na usnesení, které 
jsou včetně všech přijatých usnesení nedílnou součástí originálu tohoto zápisu.  
 
1. Zahájení, volba návrhové komise 
17. veřejné zasedání ZM Sezimovo Ústí zahájil starosta města Mgr. Ing. Martin Doležal  
v 18:00 hodin za přítomnosti 14 členů ZM, tj. nadpoloviční většina – ZM bylo usnášeníschopné. 
Omluvil nepřítomné zastupitele a přítomné členy ZM seznámil s programem jednání tak, jak ho 
doporučila rada města.  
Následně vyzval členy ZM k jeho doplnění či připomínkám, této možnosti nebylo využito a program 
17. veřejného zasedání ZM Sezimovo Ústí byl jako celek schválen.  
Hlasování 14A/0N/0Z 
Rada města navrhla návrhovou komisi ve složení Ing. Jiří Vavruška (zvolen předsedou NK),  
Ing. Karel Chotovinský, p. Ladislav Šebek. P. starosta navrhl za nepřítomného p. Šebka p. Petra 
Smetanu – jiný návrh ze strany ZM nebyl podán – návrhová komise byla bez připomínek zvolena. 
Hlasování 14A/0N/0Z 
K zápisu z 16. veřejného zasedání ZM ze dne 08.09.2021 nebyly vzneseny žádné připomínky ani 
námitky, považuje se tedy za schválený. 
 
2. Zpráva o kontrole plnění usnesení z 16. veřejného zasedání ZM Sezimovo Ústí ze dne 
08.09.2021 
Zprávu komentovala místostarostka města pí Svatková. 
Diskuse: 0 
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Hlasování 14A/0N/0Z 
 
3. Prodej bytových jednotek č. 621/25, 621/26, 621/27, 621/28 a 621/29, ul. Dukelská (mat. č. 
46/2021) 
Materiál komentoval p. starosta. 
Diskuse: 0 
Hlasování 14A/0N/0Z 
 
4. Zápis č. 17  z jednání Finančního výboru ZM Sezimovo Ústí (mat. č. 47/2021) 
Materiál komentoval p. starosta. 
Diskuse: 0 
Hlasování 14A/0N/0Z 
 
5. Dům s pečovatelskou službou – zástavní smlouva (mat. č. 48/2021) 
Materiál komentoval p. starosta. 
Diskuse: 0 
Hlasování 14A/0N/0Z 
 
6. Odpadové hospodářství – nový typ poplatku za komunální odpad (mat. č. 49/2021) 
Materiál komentoval p. starosta. 
Diskuse: Ing. Vavruška, Ing. Dvořák, p. starosta. 
Hlasování 14A/0N/0Z 
 
7. Rozpočtová opatření zastupitelstva města na r. 2021 č. 31–32 (mat. č. 50/2021) 
Materiál komentovala tajemnice MěÚ Ing. Svitáková a doplnil p. starosta. 
Diskuse: 0 
Hlasování 14A/0N/0Z 
 
8. Základní informace o hospodaření města Sezimovo Ústí za období leden–září r. 2021 (mat. č. 
51/2021) 
Materiál komentovala tajemnice MěÚ Ing. Svitáková a doplnil p. starosta. 
Diskuse: Ing. Vavruška, p. starosta. 
Hlasování 14A/0N/0Z 
 
Informace: 
Po projednání všech bodů p. starosta informoval o přípravě rozpočtu města na r. 2022, tajemnice 
MěÚ Ing. Svitáková informaci doplnila o možnost objednání se k neveřejným konzultacím.  
 
9. Dotazy občanů  
- Mgr. Chotovinský – velké množství aut v ulicích města, dotaz na možnost výstavby parkovacího 
domu; 
- p. starosta – situace s množstvím aut je známa, město postupně navyšuje počet parkovacích míst 
ve městě – parkoviště RA, šikmá parkovací stání Lipová, Dukelská apod., výstavba parkovací domu 
není ani ve střednědobém výhledu města; 
- Ing. Dvořák – požádal o úpravu cest k zahrádkářským osadám nad jezem Soukeník a u Červené 
lávky; 
- p. starosta – pozemky pod cestou k ZO Soukeník jsou ve vlastnictví města, ale leží na katastru 
města Planá nad Lužnicí a slouží k přístupu k nemovitostem, za které vlastníci platí daň 
z nemovitostí městu Planá n/L. – opravy cest by tak měla zajišťovat Planá n/L.; pozemky pod 
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cestou k ZO Červené lávka jsou na katastru města Sezimovo Ústí a jsou ve vlastnictví ČR – Státní 
pozemkový úřad, cestu příležitostně opravuje SM; 
- Ing. Vavruška – dotaz k VŘ na vedoucí oddělení stavebního úřadu; 
- Ing. Svitáková – vysvětlení složité personální situace na stavebních úřadech (nejen v SÚ) 
v návaznosti na novelu stavebního zákona, doplnil p. starosta. 
 
10. Závěr 
P. starosta na závěr poděkoval zastupitelům i občanům města za účast a v 19:25 hodin 17. veřejné 
zasedání ZM Sezimovo Ústí ukončil. 
 
 
 
 
 
 
Mgr. Ing. Martin Doležal, v. r.             Ludmila Svatková, v. r. 
starosta města               místostarostka města 
   
 
 

Ověřovatelé zápisu 
 
 
 
 
Ing. Karel Chotovinský, v. r.                                      Petr Smetana, v. r. 
  
 
 
 
 
 
 
 
Zapsala: E. Králíková 
 
 
Sezimovo Ústí, dne 11.11.2021  


