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Zápis 
z 2. veřejného zasedání Zastupitelstva města Sezimovo Ústí, konaného dne 26. 2. 2019 od 18:00 
hodin ve velké zasedací místnosti Městského úřadu, Dr. E. Beneše 21, Sezimovo Ústí 
________________________________________________________________________________ 
 
Počet zastupitelů:  21 
Přítomno:                20  viz prezenční listina 
Omluveni:                  1  Jiří Ryzka 
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 1. veřejného zasedání ZM Sezimovo Ústí ze dne  

17. 12. 2018 
3. Základní informace o hospodaření města Sezimovo Ústí za r. 2018 (mat. č. 1/2019) 
4. Územní plán Sezimovo Ústí – schválení změny č. 1 (mat. č. 4/2019) 
5. Rozpočtová opatření Zastupitelstva města Sezimovo Ústí na r. 2019 (mat. č. 2/2019) 
6. Nominace zástupců města do orgánů právnických osob, v nichž je město angažováno (mat. č. 

7/2019)  
7. Návrh OZV č. 1/2019, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, 

třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů (mat. č. 3/2019) 
8. Prodej části pozemků parc. č. 822 a 824, ul. Palackého (mat. č. 5/2019) 
9. Bezúplatné nabytí pozemků od Jihočeského kraje (mat. č. 6/2019) 
10. Dotazy občanů 
11. Závěr 
 
Materiály obdrželi zastupitelé v předstihu. U prezence byl předán materiál k bodu 6) a doplnění k 
materiálu č. 2/2019 o RO ZM č. 7 – bod 5). 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 
2. veřejné zasedání ZM Sezimovo Ústí zahájil starosta města Mgr. Ing. Martin Doležal v 18:00 hodin 
za přítomnosti 20ti členů ZM, tj. nadpoloviční většina - ZM bylo usnášeníschopné. Omluvil 
nepřítomného 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 2. veřejného zasedání ZM Sezimovo Ústí byl jako celek schválen.  
Hlasování 20A/0N/0Z 
Rada města navrhla návrhovou komisi ve složení p. Josef Králík (zvolen předsedou NK), Ing. Karel 
Chotovinský, Ladislav Šebek (ověřovatelé zápisu). 
Hlasování 20A/0N/0Z 
K zápisu z 1. veřejného zasedání ZM ze dne 17. 12. 2018 nebyly vzneseny žádné připomínky ani 
námitky, považuje se tedy za schválený. 
 
2. Zpráva o kontrole plnění usnesení z 1. veřejného zasedání ZM Sezimovo Ústí ze dne 17. 12. 
2018 
Zprávu předložila a komentovala místostarostka města Ludmila Svatková. 
Diskuse: 0 
Hlasování 20A/0N/0Z 
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3. Základní informace o hospodaření města Sezimovo Ústí za r. 2018 (mat. č. 1/2019) 
Rozbor hospodaření komentovala tajemnice MěÚ Ing. Svitáková. 
Diskuse: 0 
Hlasování 20A/0N/0Z 
 
4. Územní plán Sezimovo Ústí – schválení změny č. 1 (mat. č. 4/2019) 
Materiál uvedl a komentoval p. starosta. 
Diskuse: 0 
Hlasování 20A/0N/0Z 
 
5. Rozpočtová opatření Zastupitelstva města Sezimovo Ústí na r. 2019 (mat. č. 2/2019) 
Materiál komentovala tajemnice MěÚ Ing. Svitáková a doplnil p. starosta. 
Diskuse: Mgr. Peroutka, p. starosta, M. Klíma 
Hlasování 19A/0N/1Z 
 
Člen RM Martin Klíma a starosta města Mgr. Ing. Martin Doležal oznámili, že jsou u 
projednávaného bodu č. 6 ve střetu zájmu, a to z důvodu jejich nominace na člena dozorčí rady VST 
s. r. o. resp. člena dozorčí rady COMETT Plus s.r.o. 
 
6. Nominace zástupců města do orgánů právnických osob, v nichž je město angažováno (mat. č. 
7/2019)  
Materiál uvedl a komentoval p. starosta, doplnil p. Klíma – člen DR VST, s. r. o. 
Diskuse: 0 
Hlasování 18A/0N/2Z 
 
7. Návrh OZV č. 1/2019, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, 
třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů (mat. č. 3/2019) 
Materiál uvedl a komentoval p. starosta. 
Diskuse: 0 
Hlasování 20A/0N/0Z 
 
8. Prodej části pozemků parc. č. 822 a 824, ul. Palackého (mat. č. 5/2019) 
Materiál komentoval p. starosta. 
Diskuse: 0 
Hlasování 20A/0N/0Z 
 
9. Bezúplatné nabytí pozemků od Jihočeského kraje (mat. č. 6/2019) 
Materiál komentoval p. starosta. 
Diskuse: 0 
Hlasování 20A/0N/0Z 
 
P. starosta informoval: 
- dokončení stavby Domu s pečovatelskou službou a denním stacionářem; 1. 3. 2019 se budou 

stěhovat první nájemci; 13. 5. 2019 bude zahájen provoz denního stacionáře; 
- byla zpracována a odeslána na MV ČR – odbor dozoru v Českých Budějovicích vyhláška města, 

která by měla řešit problémy, vyplývající z provozu restaurací na území města 
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- oprava cesty ke SRA Pohoda je plánována následně po realizaci stavby „odlehčovací stoka“, 
kterou bude zajišťovat VST s. r. o., v termínu 9/2019; cesta kolem Fierlingerovy vily bude 
opravena po skončení těžby dřeva v areálu Benešovy a Fierlingerovy vily a v okolních lesích 

- tenisová hala – soudně potvrzena neplatnost nájemní smlouvy (p. Cícha) 
 
10. Dotazy občanů 
Za přítomnosti občanů města, kteří bydlí v sousedství restaurace U Křivánků, se diskuse týkala 
převážně neúnosného chování návštěvníků tohoto zařízení. Vedení města informovalo o 
připravované vyhlášce města týkající se provozu restaurací a přislíbilo spolupráci při jednání 
s majitelem p. Pachtou. 
 
Diskuse: Ing. Vavruška, p. starosta, Mgr. Hemerková, M. Klíma, pí Svatková, pí Makovcová 
 
- Ing. Rak  - přečetl dotazy, týkající se zajištění provozu DPS, a požádal místostarostku města 

Ludmilu Svatkovou o jejich zodpovězení 
 
- Mgr. Peroutka - pozval na již tradiční MASOPUST, který se koná dne 5. 3. 2019 
 
11. Závěr 
Na závěr poděkoval p. starosta zastupitelům města za účast a ve 20:25 hodin 2. 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. 
 
 
 
 
Sezimovo Ústí, dne 27. 2. 2019 
Zapsala: J. Bláhová 
 


