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Zápis 
z 20. veřejného zasedání Zastupitelstva města Sezimovo Ústí, konaného dne 27.04.2022  
od 18:00 hodin ve velké zasedací místnosti MěÚ, Sezimovo Ústí.  
________________________________________________________________________________ 
 
Počet zastupitelů: 21 
Přítomno:              16–17     viz prezenční listina 
Omluveni:   4           Mgr. Petr Peroutka, Ing. Ivan Dvořák, Ladislav Šebek, Libor Borč  
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 19. veřejného zasedání ZM Sezimovo Ústí ze dne 

02.03.2022 
3. Regulace nočního klidu, ochrana veřejného pořádku (mat. č. 8/2022) 
4. Odkup části pozemku parc. č. st. 502, Sezimovo Ústí – vlastníci čp. 500, zřízení 

služebnosti (mat. č. 9/2022) 
5. Rekonstrukce ulice Šafaříkova – smluvní pokuta (mat. č. 10/2022)         
6. Budoucí výstavba lokality Nechyba III. – pokračování (mat. č. 11/2022) 
7. Směna pozemků – město Planá nad Lužnicí (mat. č. 12/2022) 
8. Prodej části pozemku č. parc. 74/154 k.ú. Sezimovo Ústí (mat. č. 13/2022) 
9. Postoupení pohledávky za dodavatelem energie (mat. č. 14/2022) 
10. TJ Spartak – kofinancování projektů softball (mat. č. 15/2022) 
11. TJ Spartak – dar ME U23 mužů v softballu (mat. č. 16/2022) 
12. Změna územního plánu č. 2 Sezimovo Ústí (mat. č. 17/2022) 
13. Přehled o činnosti Městské policie v r. 2021 (mat. č. 18/2022) 
14. Dotace z programu Sport a tělovýchova (mat. č. 19/2022) 
15. Dotace z programu Sociální služby pro r. 2022 (mat. č. 20/2022) 
16. Zápis č. 20/1 a 20/2 z jednání Finančního výboru ZM Sezimovo Ústí (mat. č. 21/2022) 
17. Základní informace o hospodaření města Sezimovo Ústí za období leden–březen r. 2022 

(mat. č. 22/2022) 
18. Rozpočtová opatření zastupitelstva města na r. 2022 č. 6–13 (mat. č. 23/2022)         
19. Dotazy občanů 
20. Závěr   

 
Materiály obdrželi zastupitelé v předstihu. U prezence byl předán mat. č. 21/2022 k bodu 16)  
a doplnění materiálu č. 23/2022 o RO ZM č. 13 k bodu 18). 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, LL.M.  
v 18:00 hodin za přítomnosti 16 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. Konstatoval, že k zápisu z 19. veřejného zasedání ZM Sezimovo Ústí ze dne 
02.03.2022 nebyly vzneseny žádné připomínky či návrhy, považuje se tak za schválený. 
Následně vyzval členy ZM k jeho doplnění či připomínkám, této možnosti nebylo využito a program 
20. veřejného zasedání ZM Sezimovo Ústí byl jako celek schválen.  
Hlasování 16A/0N/0Z 
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Rada města navrhla návrhovou komisi ve složení p. Josef Králík (zvolen předsedou NK), Ing. Karel 
Chotovinský, Ladislav Šebek – za nepřítomného p. Šebka byl p. starostou navržen Ing. Jiří Vavruška 
– návrhová komise byla bez připomínek zvolena. 
Hlasování 16A/0N/0Z 
 
Na zasedání ZM se v 18:05 hod. dostavil p. Martin Klíma – přítomno 17 členů ZM. 
 
2. Zpráva o kontrole plnění usnesení z 19. veřejného zasedání ZM Sezimovo Ústí ze dne  
02.03.2022 
Zprávu komentovala místostarostka města pí Svatková. 
Diskuse: 0 
Hlasování 17A/0N/0Z 
 
3. Regulace nočního klidu, ochrana veřejného pořádku (mat. č. 8/2022) 
Materiál komentoval p. starosta. 
Diskuse: Mgr. Richterová, Mgr. Hemerková, p. starosta. 
Hlasování 15A/1N/1Z 
 
4. Odkup části pozemku parc. č. st. 502, Sezimovo Ústí – vlastníci čp. 500, zřízení služebnosti 
(mat. č. 9/2022) 
Materiál komentoval p. starosta. 
Diskuse: Ing. Vavruška, p. starosta. 
Hlasování 17A/0N/0Z 
 
5. Rekonstrukce ulice Šafaříkova – smluvní pokuta (mat. č. 10/2022)      
Materiál komentoval p. starosta. 
Diskuse: Ing. Soldát, Ph.D., Ing. Mgr. Nedvědová, Ing. Vavruška, Mgr. Richterová, p. Klíma,  
p. starosta. 
Ing. Soldát, Ph.D. přednesl protinávrh na usnesení, a to navýšení částky smluvní pokuty na 25 % 
smluvní pokuty dle smlouvy o dílo. 
Hlasování o protinávrhu Ing. Soldáta, Ph.D.:  
Hlasování 5A/11N/1Z Protinávrh nebyl schválen. 
Hlasování o původním návrhu na usnesení: 
Hlasování 12A/4N/1Z 
   
6. Budoucí výstavba lokality Nechyba III. – pokračování (mat. č. 11/2022) 
Materiál komentoval p. starosta. 
Diskuse: Mgr. Richterová, Ing. Vavruška, p. starosta. 
Hlasování 17A/0N/0Z 
 
7. Směna pozemků – město Planá nad Lužnicí (mat. č. 12/2022) 
Materiál komentoval p. starosta. 
Diskuse: 0 
Hlasování 17A/0N/0Z 
 
8. Prodej části pozemku č. parc. 74/154 k.ú. Sezimovo Ústí (mat. č. 13/2022) 
Materiál komentoval p. starosta. 
Diskuse: 0 
Hlasování 17A/0N/0Z 
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9. Postoupení pohledávky za dodavatelem energie (mat. č. 14/2022) 
Materiál komentoval p. starosta. 
Diskuse: Ing. Havlůj, Ing. Mgr. Nedvědová. 
Hlasování 17A/0N/0Z 
 
10. TJ Spartak – kofinancování projektů softball (mat. č. 15/2022) 
Materiál č. 15 a 16/2022 komentoval p. starosta společně, doplnili jej Ing. Kalinová a přítomný 
zástupce oddílu softballu TJ Spartak MAS Sezimovo Ústí, z. s. p. Devera. 
Diskuse: Mgr. Chotovinský 
Hlasování 16A/0N/1Z 
 
11. TJ Spartak – dar ME U23 mužů v softballu (mat. č. 16/2022) 
Hlasování 16A/0N/1Z 
 
12. Změna územního plánu č. 2 Sezimovo Ústí (mat. č. 17/2022) 
Materiál komentoval p. starosta. 
Diskuse: Ing. Vavruška, Mgr. Hemerková, p. Klíma. 
Hlasování 17A/0N/0Z 
 
13. Přehled o činnosti Městské policie v r. 2021 (mat. č. 18/2022) 
Materiál komentoval p. starosta. 
Diskuse: Ing. Vavruška, p. Lorenc. 
Hlasování 17A/0N/0Z 
 
14. Dotace z programu Sport a tělovýchova (mat. č. 19/2022) 
Materiál komentoval p. starosta a p. Veselý. 
Diskuse: 0 
Hlasování 17A/0N/0Z 
 
15. Dotace z programu Sociální služby pro r. 2022 (mat. č. 20/2022) 
Materiál komentoval p. starosta. 
Diskuse: 0 
Hlasování 17A/0N/0Z 
 
16. Zápis č. 20/1 a 20/2 z jednání Finančního výboru ZM Sezimovo Ústí (mat. č. 21/2022) 
Materiál komentovala Mgr. Hemerková. 
P. starosta uvedl, že z důvodu vyhotovení dvou zápisů různého data bude mít každý zápis své 
vlastní usnesení. 
Diskuse: 0 
Zápis č. 20/1 
Hlasování 17A/0N/0Z 
Zápis č. 20/2 
Hlasování 17A/0N/0Z 
 
17. Základní informace o hospodaření města Sezimovo Ústí za období leden–březen r. 2022 
(mat. č. 22/2022) 
Materiál komentovala tajemnice MěÚ Ing. Miroslava Svitáková. 
Diskuse: 0 
Hlasování 17A/0N/0Z 
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18. Rozpočtová opatření zastupitelstva města na r. 2022 č. 6–13 (mat. č. 23/2022)         
Materiál komentovala tajemnice MěÚ Ing. Miroslava Svitáková. 
Diskuse: 0 
Hlasování 17A/0N/0Z 
 
Informace p. starosty: 
- změna termínu konání příštího zastupitelstva města, které se bude konat dne 15.06.2022. 
 
19. Dotazy občanů 
- p. Musil – nesouhlas s výstavbou parkoviště za čp. 630; 

Mgr. Richterová – není nezbytné budovat parkoviště na tomto místě; 
p. starosta – město řeší situaci se zvýšenou potřebou parkovacích míst, počet automobilů ve     
  městě neustále roste. K zeleni má město vždy šetrný přístup; 
p. Klíma – rada města přistupuje k problematice parkování zodpovědně; 

- p. Havlík – dotaz, v jaké fázi je studie Třešňovka; 
p. starosta – upřesnění oblasti Třešňovka, potřeba úpravy příjezdů k nemovitostem, úpravy  
  prostoru k venkovním aktivitám, úpravy chodníků a cest, studie bude zveřejněna občanům; 

- p. Havlík – podnět k řešení přechodu pro chodce na ulici Budějovická za Hotelem MAS; 
Mgr. Chotovinský – absence osvětlení na tomto přechodu; 
p. starosta – chystá se rekonstrukce chodníků na ul. Budějovická, řešení bezpečnosti přechodu   
  bude její součástí; 

- p. Havlík – poděkování za budování odlehčovací stoky Okružní; 
- p. Mikula – podnět k přejmenování ul. Rudé armády; 

p. starosta – rada města se tímto tématem zabývala s tím, že tyto záležitosti je vhodné řešit 
s odstupem; 
p. Klíma – k přejmenování ulice by se měli vyjádřit primárně obyvatelé dané ulice. 

- p. starosta pozval zastupitele i občany na Májové slavnosti, pietní akt, lampionový průvod  
a ohňostroj. 

 
20. Závěr   
Na závěr poděkoval p. starosta zastupitelům i občanům města za účast a v 21:00 hodin 20. veřejné 
zasedání ZM Sezimovo Ústí ukončil. 
 
 
 
Mgr. Ing. Martin Doležal, LL.M. v. r.             Ludmila Svatková v. r. 
starosta města               místostarostka města 
   
 

Ověřovatelé zápisu 
 
 
Ing. Karel Chotovinský v. r.                                      Ing. Jiří Vavruška  v. r.  
 
 
Sezimovo Ústí, dne 28.04.2022  
Zapsala: E. Králíková 


