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Zápis 
z 16. veřejného zasedání Zastupitelstva města Sezimovo Ústí, konaného dne 08.09.2021 od 18:00 
hodin ve foyer Spektrum, nám. Tomáše Bati 701, Sezimovo Ústí 
________________________________________________________________________________ 
 
Počet zastupitelů:  21 
Přítomno:                19    viz prezenční listina 
Omluveni:    2    Mgr. Karel Chotovinský, Martin Klíma 
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 15. veřejného zasedání ZM Sezimovo Ústí ze dne  

09.06.2021 
3. Zápis č. 16 z jednání Finančního výboru ZM Sezimovo Ústí (mat. č. 37/2021) 
4. Zápis č. 8 z jednání Kontrolního výboru ZM Sezimovo Ústí (mat. č. 38/2021) 
5. Přísedící Okresního soudu v Táboře – Milan Brat (mat. č. 39/2021) 
6. Přísedící Okresního soudu v Táboře – Jana Pražmová (mat. č. 40/2021) 
7. Převod pozemku parc. č. 834/19 (mat. č. 41/2021) 
8. Rozpočtová opatření zastupitelstva města na r. 2021 č. 23–30 (mat. č. 42/2021) 
9. Základní informace o hospodaření města Sezimovo Ústí za období leden–červenec r. 2021 

(mat. č. 43/2021) 
10. Informace o stavu dotačních projektů města (mat. č. 44/2021) 
11. Dopravní automobil pro poskytovatele sociálních služeb pro převoz klientů – přijetí dotace 

z MPSV (mat. č. 45/2021) 
12. Dotazy občanů  
13. Závěr 
 
Materiály obdrželi zastupitelé v předstihu. U prezence byl předán mat. č. 37/2021 k bodu 3),  
mat. č. 38/2021 k bodu 4), mat. č. 44/2021 k bodu 10), mat. č. 45/2021 k bodu 11) a doplnění 
materiálu č. 42/2021 o RO ZM č. 30 k bodu 8). 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 
16. veřejné zasedání ZM Sezimovo Ústí zahájil starosta města Mgr. Ing. Martin Doležal  
v 18:00 hodin za přítomnosti 18 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 
16. veřejného zasedání ZM Sezimovo Ústí byl jako celek schválen.  
Hlasování 18A/0N/0Z 
Rada města navrhla návrhovou komisi ve složení p. Josef Králík (zvolen předsedou NK), Ing. Karel 
Chotovinský, p. Ladislav Šebek (ověřovatelé zápisu) – návrhová komise byla bez připomínek 
zvolena. 
Hlasování 18A/0N/0Z 
K zápisu ze 15. veřejného zasedání ZM ze dne 09.06.2021 nebyly vzneseny žádné připomínky ani 
námitky, považuje se tedy za schválený. 
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2. Zpráva o kontrole plnění usnesení z 15. veřejného zasedání ZM Sezimovo Ústí ze dne 
09.06.2021 
Zprávu komentovala místostarostka města pí Svatková. 
Diskuse: 0 
Hlasování 18A/0N/0Z 
 
3. Zápis č. 15 z jednání Finančního výboru ZM Sezimovo Ústí (mat. č. 37/2021) 
Materiál komentoval p. starosta. 
Diskuse: 0 
Hlasování 18A/0N/0Z 
 
4. Zápis č. 8 z jednání Kontrolního výboru ZM Sezimovo Ústí (mat. č. 38/2021) 
Materiál komentoval p. starosta. 
Diskuse: 0 
Hlasování 18A/0N/0Z 
 
5. Přísedící Okresního soudu v Táboře – Milan Brat (mat. č. 39/2021) 
Starosta města navrhnul u materiálu č. 39/2021 a č. 40/2021 hlasovat jedním, společným 
usnesením způsob volby aklamací u obou kandidátů a jedním, společným usnesením volbu obou 
kandidátů. Návrhová komise neměla připomínek. 
Diskuse: 0 
Hlasování 18A/0N/0Z 
 
6. Přísedící Okresního soudu v Táboře – Jana Pražmová (mat. č. 40/2021) 
Starosta města navrhnul u materiálu č. 39/2021 a č. 40/2021 hlasovat jedním, společným 
usnesením způsob volby aklamací u obou kandidátů a jedním, společným usnesením volbu obou 
kandidátů. Návrhová komise neměla připomínek. 
Diskuse: 0 
Hlasování 18A/0N/0Z 
 
7. Převod pozemku parc. č. 834/19 (mat. č. 41/2021) 
Materiál komentoval p. starosta. 
Diskuse: 0 
Hlasování 18A/0N/0Z 
 
8. Rozpočtová opatření zastupitelstva města na r. 2021 č. 23–30 (mat. č. 42/2021) 
Materiál komentovala tajemnice MěÚ Ing. Svitáková. 
Diskuse: 0 
Hlasování 18A/0N/0Z  
 
9. Základní informace o hospodaření města Sezimovo Ústí za období leden–červenec r. 2021 
(mat. č. 43/2021) 
Materiál komentovala tajemnice MěÚ Ing. Svitáková a p. starosta. 
Diskuse: 0 
Hlasování 18A/0N/0Z  
 
10. Informace o stavu dotačních projektů města (mat. č. 44/2021) 
Materiál komentoval p. starosta. 
Diskuse: 0 
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Hlasování 18A/0N/0Z 
 
11. Dopravní automobil pro poskytovatele sociálních služeb pro převoz klientů – přijetí dotace  
z MPSV (mat. č. 45/2021) 
Materiál komentoval p. starosta. 
Diskuse: 0 
Hlasování 18A/0N/0Z 
 
Na zasedání ZM se v 18:52 hod. dostavil Ing. Ivan Dvořák – přítomno 19 členů ZM. 
 
12. Dotazy občanů  
- pí místostarostka – představení nové ředitelky MSKS Mgr. Zuzany Bláhové; 
- Ing. Vavruška – stav schodů vedoucích k hrobce Dr. E. Beneše; 
p. starosta – v souvislosti s úpravou či využitím parku u hrobky Dr. E. Beneše byla několikrát 
započata diskuze s Úřadem vlády, avšak bezvýsledně; 
- Mgr. Richterová – klubovna III. věku – schůzky dočasně přesunuty do budovy Spektrum; 
- pí Svobodná – možnost vybavení města popelnicemi na bioodpad, větší četnost velkoobjemových 
kontejnerů; 
- pí. Nováková – sbor pro občanské záležitosti – návštěvy jubilantů v době pandemie; 
- Ing. Dvořák – k otázce pí Svobodné – možnost využití kontejnerů ve sběrných dvorech, informace 
o zahájení sezony moštování.  
 
13. Závěr 
P. starosta na závěr poděkoval zastupitelům i občanům města za účast a v 19:07 hodin 16. 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.                                      Ladislav Šebek, v. r. 
  
 
 
 
 
Zapsala: E. Králíková 
 
Sezimovo Ústí, dne 09.09.2021  


