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Zápis 
z 20. veřejného zasedání Zastupitelstva města Sezimovo Ústí, konaného dne 29. 6. 2017 od 18:00 
hodin ve velké zasedací místnosti Městského úřadu, Dr. E. Beneše 21, Sezimovo Ústí 
________________________________________________________________________________ 
Počet zastupitelů:        21 
Přítomno:                         18  viz prezenční listina  
Omluveni:                           3  Mgr. Petr Peroutka, Pavel Samec, Milan Veselý   
Z jednání ZM je pořízen zvukový záznam zveřejněný na webových stránkách města Sezimovo Ústí. 
 
Program: 
1. Zahájení, volba návrhové komise 
2. Smlouva o dílo – Dům s pečovatelskou službou pro seniory s denním stacionářem, Sezimovo 

Ústí (mat. č. 34/2017) 
3. Změna územního plánu – schválení zadání změny č. 1 ÚP města Sezimovo Ústí (mat. č. 

35/2017) 
4. Dotazy občanů 
5. Závěr 
 

Materiály obdrželi zastupitelé v předstihu. 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 
20. veřejné zasedání ZM Sezimovo Ústí zahájil starosta města Mgr. Ing. Martin Doležal v 18:05 
hodin za přítomnosti 18ti členů ZM, tj. nadpoloviční většina, a ZM bylo usnášeníschopné. Omluvil 
nepřítomné zastupitele a přítomné členy ZM poté seznámil s programem jednání tak, jak ho 
doporučila rada města. Ze strany členů ZM nebyly jiné návrhy na doplnění ani připomínky podány a 
program 20. veřejného zasedání ZM byl schválen. 
Hlasování 18A/0N/0Z. 
Rada města navrhla návrhovou komisi v tomto složení – p. Ladislav Dostál (předseda komise), p. 
Josef Králík, lng. Karel Chotovinský. Komise byla schválena. 
Hlasování  18A/0N/0Z 
K zápisu z 19. veřejného zasedání ZM nebyly vzneseny žádné připomínky ani námitky, považuje se 
tedy za schválený. 
 

 

2. Smlouva o dílo – Dům s pečovatelskou službou pro seniory s denním stacionářem, Sezimovo 
Ústí (mat. č. 34/2017) 
Materiál uvedl a komentoval p. starosta. 
Diskuse: 0 
Hlasování 18A/0N/0Z 
 
3. Změna územního plánu – schválení zadání změny č. 1 ÚP města Sezimovo Ústí (mat. č. 
35/2017) 
Materiál uvedl a komentoval p. starosta. 
Diskuse: 0 
Hlasování 18A/0N/0Z 
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4. Dotazy občanů 
Dle požadavku Ing. Zdeňka Kupsy z minulého zasedání ZM ohledně rozdělení zisku VST a. s., byl p. 
starostou předložen informační materiál zpracovaný ředitelem VST a. s. Ing. Milanem Míkou. 
Diskuse: Ing. Kupsa, p. starosta 
Na základě dalších připomínek bude na příštím zasedání ZM předložen podrobný materiál týkající 
se této záležitosti. 
 
5. Závěr 
Na závěr poděkoval p. starosta zastupitelům za účast a 20. veřejné zasedání ZM Sezimovo Ústí v   
18:30 hodin ukončil. 
 
 
 
 
 
 
 
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 30. 6. 2017 
Zapsal: Mgr. Ing. Martin Doležal, starosta města 
 

 


