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Zápis 
z 3. veřejného zasedání Zastupitelstva města Sezimovo Ústí, konaného dne 25. 4. 2019 od 18:00 
hodin v malém sále kina SPEKTRUM, nám. T. Bati 701, Sezimovo Ústí 
________________________________________________________________________________ 
 
Počet zastupitelů:  21 
Přítomno:                19  viz prezenční listina 
Omluveni:                  2  Milena Kottová, Mgr. Ivona Pikešová 
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 2. veřejného zasedání ZM Sezimovo Ústí ze dne 26. 2. 2019 
3. Základní informace o hospodaření města Sezimovo Ústí za období leden – březen r. 2019 (mat. 

č. 8/2019) 
4. Dotace z programu Sport a tělovýchova na r. 2019 (mat. č. 9/2019) 
5. Majetkoprávní vypořádání v ul. Lužnická – Bartoňovi, Deptovi (mat. č. 10/2019) 
6. Majetkoprávní vypořádání v ul. Lužnická – Parmovi (mat. č. 11/2019) 
7. Prodej pozemku (pod garáží) parc. č. st. 2521 (mat. č. 12/2019) 
8. Změna Zřizovací listiny – ZŠ Školní náměstí 628 (mat. č. 17/2019) 
9. Rozpočtová opatření Zastupitelstva města Sezimovo Ústí na r. 2019 (mat. č. 13/2019)  
10. DPS – Zástavní smlouva (mat. č. 14/2019) 
11. Budoucí nabytí staveb – areál softbal (mat. č. 16/2019) 
12. Přehled činnosti Městské policie Sezimovo Ústí za r. 2018 (mat. č. 15/2019) 
13. Dotazy občanů 
14. Závěr 
 
Materiály obdrželi zastupitelé v předstihu. U prezence byl dodatečně předán materiál č. 17/2019 – 
„Změna Zřizovací listiny – ZŠ Školní náměstí 628“, o jehož zařazení na program jednání byli 
zastupitelé předem informováni. 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 
3. veřejné zasedání ZM Sezimovo Ústí zahájil starosta města Mgr. Ing. Martin Doležal v 18:05 hodin 
za přítomnosti 19ti členů ZM, tj. nadpoloviční většina - ZM bylo usnášeníschopné. Omluvil 
nepřítomné zastupitelky a přítomné členy ZM seznámil s programem jednání tak, jak ho doporučila 
rada města. Současně podal p. starosta návrh na doplnění programu o materiál č. 17/2019 a jeho 
zařazení do programu jako bod 8). Následně vyzval členy ZM k jeho doplnění či připomínkám, této 
možnosti nebylo využito a program 3. veřejného zasedání ZM Sezimovo Ústí byl jako celek 
schválen.  
Hlasování 19A/0N/0Z 
Rada města navrhla návrhovou komisi ve složení p. Josef Králík (zvolen předsedou NK), Ing. Karel 
Chotovinský, Ladislav Šebek (ověřovatelé zápisu). 
Hlasování 19A/0N/0Z 
K zápisu z 2. veřejného zasedání ZM ze dne 26. 2. 2019 nebyly vzneseny žádné připomínky ani 
námitky, považuje se tedy za schválený. 
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2. Zpráva o kontrole plnění usnesení z 2. veřejného zasedání ZM Sezimovo Ústí ze dne 26. 2. 2019 
Zprávu komentovala místostarostka města Ludmila Svatková. 
Diskuse: 0 
Hlasování 19A/0N/0Z 
 
3. Základní informace o hospodaření města Sezimovo Ústí za období leden – březen r. 2019 (mat. 
č. 8/2019) 
Materiál komentovala tajemnice MěÚ Ing. Svitáková, doplnil p. starosta. 
Diskuse: 0 
Hlasování 19A/0N/0Z 
 
4. Dotace z programu Sport a tělovýchova na r. 2019 (mat. č. 9/2019) 
Materiál uvedl p. starosta a dále komentoval předseda komise TV a sportu p. Veselý. 
Diskuse: 0 
Hlasování 19A/0N/0Z 
 
5. Majetkoprávní vypořádání v ul. Lužnická – Bartoňovi, Deptovi (mat. č. 10/2019) 
Materiál komentoval p. starosta. 
Diskuse: 0 
Hlasování 19A/0N/0Z 
 
6. Majetkoprávní vypořádání v ul. Lužnická – Parmovi (mat. č. 11/2019) 
Materiál komentoval p. starosta. 
Diskuse: 0 
Hlasování 19A/0N/0Z 
 
7. Prodej pozemku (pod garáží) parc. č. st. 2521 (mat. č. 12/2019) 
Materiál komentoval p. starosta. 
Diskuse: 0 
Hlasování 19A/0N/0Z 
 
8. Změna Zřizovací listiny – ZŠ Školní náměstí 628 (mat. č. 17/2019) 
Materiál komentoval p. starosta. 
Diskuse: Ing. Vavruška, Mgr. Richterová, Mgr. Peroutka, p. starosta – dotazy se týkaly provozní 
doby hřiště pro veřejnost a školy 
Hlasování 19A/0N/0Z 
 
9. Rozpočtová opatření Zastupitelstva města Sezimovo Ústí na r. 2019 (mat. č. 13/2019)  
Materiál komentovala tajemnice MěÚ Ing. Svitáková a p. starosta. 
Diskuse: 0 
Hlasování 19A/0N/0Z 
 
10. DPS – Zástavní smlouva (mat. č. 14/2019) 
Materiál komentoval p. starosta. 
Diskuse: 0 
Hlasování 19A/0N/0Z 
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11. Budoucí nabytí staveb – areál softbal (mat. č. 16/2019) 
Materiál komentoval p. starosta a Ing. arch. Kalinová. 
Diskuse: 0 
Hlasování 18A/0N/1Z 
 
12. Přehled činnosti Městské policie Sezimovo Ústí za r. 2018 (mat. č. 15/2019) 
Materiál komentoval p. starosta. 
Diskuse: p. Klíma, p. Vigner – rušení nočního klidu ve městě - stanovisko MP 
Hlasování 19A/0N/0Z 
 
Informace p. starosty: 

- průběh řešení problémů (rušení nočního klidu) s restaurací APOLLO a U Křivánků 
 
13. Dotazy občanů 
za občany: 
p. Havlík – podnět na řešení dopravní situace na komunikaci – most od I/3 do Sezimova Ústí – 
z bezpečnostních důvodů vyčlenit na chodníku pro chodce prostor i pro cyklisty 
p. starosta – bude prověřeno, jedná se o komunikaci kraje 
Mgr. Richterová – ukončení 2. semestru akademie třetího věku, který se setkal s velkým zájmem, 
tlumočila tímto poděkování městu  
pí Svatková – zahájení provozu DPS 
p. Králík – opatrnost při rozdělávání ohňů 30. 4. 2019 „čarodějnice“ 
 
Pozvánka 

- na akce, konané v rámci májových oslav;  
- na pietní akty dne 7. 5. a 28. 5. 2019 

 
14. Závěr 
Na závěr poděkoval p. starosta zastupitelům i občanům města za účast a v 19:45 hodin 3. 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 29. 4. 2019 
Zapsala: J. Bláhová 
 


