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Zápis 
 
z 11. veřejného zasedání Zastupitelstva města Sezimovo Ústí, konaného dne 04.11.2020 od 18:00 
hodin ve foyer Spektrum, náměstí Tomáše Bati 701, Sezimovo Ústí 
________________________________________________________________________________ 
 
Počet zastupitelů: 21 
Přítomno:  18  viz prezenční listina 
Omluveni:    3  Ing. arch. Alena Kalinová 

Mgr. Jana Richterová 
    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 10. veřejného zasedání ZM Sezimovo Ústí ze dne  

27.08.2020 
3. TJ Spartak MAS – kofinancování projektu „Připojení horkovodu do sportovní haly“ – úprava 

(mat. č. 51/2020) 
4. Dům s pečovatelskou službou II. etapa – dodatek č. 1 a č. 2 ke smlouvě o dílo (mat. č. 52/2020) 
5. Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo: „Novostavba parkoviště – ul. Rudé armády, Sezimovo Ústí“ 

(mat. č. 53/2020) 
6. Zápis Finančního výboru ZM Sezimovo Ústí (mat. č. 43/2020) 
7. Rozpočtová opatření zastupitelstva města na r. 2020 č. 34–39 (mat. č. 44/2020) 
8. Základní informace o hospodaření města Sezimovo Ústí za období leden–září             

r. 2020 (mat. č. 45/2020) 
9. Komunitní plán sociálních služeb ORP Tábor 2020–2022 (mat. č. 46/2020) 
10. MAS Krajina srdce – členství (mat. č. 47/2020) 
11. Výzva k pokračování přípravy výstavby D3 (mat. č. 48/2020) 
12. Prodej bytové jednotky č. 493/27, ul. Lipová (mat. č. 49/2020) 
13. Prodej bytové jednotky č. 497/14, ul. Lipová (mat. č. 50/2020) 
14. Zateplení budovy MěÚ – přijetí dotace (mat. č. 54/2020) 
15. Dotazy občanů 
16. Závěr 
 
Materiály obdrželi zastupitelé v předstihu. U prezence bylo zastupitelům předáno doplnění 
materiálu č. 44/2020 k bodu 7), konkrétně rozpočtové opatření ZM č. 39, materiál č. 45/2020 
k bodu 8), materiál č. 52/2020 k bodu 4), materiál č. 53/2020 k bodu 5), materiál č. 54/200 k bodu 
14) a Zpráva o kontrole plnění usnesení z 10. veřejného zasedání ZM Sezimovo Ústí ze dne 
27.08.2020. 
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 
11. veřejné zasedání ZM Sezimovo Ústí zahájil starosta města Mgr. Ing. Martin Doležal v 18:00 
hodin za přítomnosti 18ti 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.  
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Současně podal p. starosta tři návrhy na doplnění programu, a to: 
- materiál č. 52/2020 jako bod 4) Dům s pečovatelskou službou II. etapa – dodatek č. 1 a č. 2 

ke smlouvě o dílo 
- materiál č. 53/2020 jako bod 5) Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo: „Novostavba parkoviště – 

ul. Rudé armády, Sezimovo Ústí“  
- materiál č. 54/2020 jako bod 14) Zateplení budovy MěÚ – přijetí dotace 

Následně vyzval členy ZM k jejich doplnění či připomínkám, této možnosti nebylo využito  
a program 11. veřejného zasedání ZM Sezimovo Ústí byl jako celek schválen.  
Hlasování 18A/0N/0Z 
 
K zápisu z 10. veřejného zasedání ZM ze dne 27.08.2020 nebyly vzneseny žádné připomínky ani 
námitky, považuje se tedy za schválený. 
Rada města navrhla návrhovou komisi ve složení p. Josef Králík (zvolen předsedou NK), Ing. Karel 
Chotovinský, p. Ladislav Šebek – návrhová komise byla bez připomínek zvolena. 
Hlasování 18A/0N/0Z 
 
2. Zpráva o kontrole plnění usnesení z 10. veřejného zasedání ZM Sezimovo Ústí ze dne  
27.08.2020 
Zprávu uvedla místostarostka města pí Svatková. 
Diskuse: 0 
Hlasování 18A/0N/0Z 
 
3. TJ Spartak MAS – kofinancování projektu „Připojení horkovodu do sportovní haly“ – úprava 
(mat. č. 51/2020) 
Materiál uvedl a komentoval p. starosta.  
D:0 
Hlasování 18A/0N/0Z 
 
4. Dům s pečovatelskou službou II. etapa – dodatek č. 1 a č. 2 ke smlouvě o dílo (mat. č. 
52/2020) 
Materiál uvedl a komentoval p. starosta.  
D: Ing. Soldát Jaroslav, Ph.D., p. starosta. 
Hlasování 18A/0N/0Z 
 
5. Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo: „Novostavba parkoviště – ul. Rudé armády, Sezimovo Ústí“ 
(mat. č. 53/2020) 
Materiál uvedl a komentoval p. starosta.  
D: 0 
Hlasování 18A/0N/0Z 
 
6. Zápis Finančního výboru ZM Sezimovo Ústí (mat. č. 43/2020) 
Materiál uvedl p. starosta a předsedkyně FV ZM Mgr. Hemerková. 
D:0 
Hlasování 18A/0N/0Z 
 
7. Rozpočtová opatření zastupitelstva města na r. 2020 č. 34–39 (mat. č. 44/2020) 
Materiál uvedl a komentoval p. starosta.  
D: 0 
Hlasování 18A/0N/0Z 
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8. Základní informace o hospodaření města Sezimovo Ústí za období leden–září             
r. 2020 (mat. č. 45/2020) 
Materiál uvedl a komentoval p. starosta.  
D: 0 
Hlasování 18A/0N/0Z 
 
9. Komunitní plán sociálních služeb ORP Tábor 2020–2022 (mat. č. 46/2020) 
Materiál uvedl a komentoval p. starosta.  
D: 0 
Hlasování 18A/0N/0Z 
 
10. MAS Krajina srdce – členství (mat. č. 47/2020) 
Materiál uvedl a komentoval p. starosta.  
D: 0 
Hlasování 18A/0N/0Z 
 
11. Výzva k pokračování přípravy výstavby D3 (mat. č. 48/2020) 
Materiál uvedl a komentoval p. starosta.  
D: Ing. Jiří Vavruška 
Hlasování 18A/0N/0Z 
 
12. Prodej bytové jednotky č. 493/27, ul. Lipová (mat. č. 49/2020) 
Materiál uvedl a komentoval p. starosta.  
D: 0 
Hlasování 18A/0N/0Z 
 
13. Prodej bytové jednotky č. 497/14, ul. Lipová (mat. č. 50/2020) 
Materiál uvedl a komentoval p. starosta.  
D: 0 
Hlasování 18A/0N/0Z 
 
14. Zateplení budovy MěÚ – přijetí dotace (mat. č. 54/2020) 
Materiál uvedl a komentoval p. starosta.  
D: Ing. Jiří Vavruška, p. starosta 
Hlasování 18A/0N/0Z 
 
Po projednání všech bodů p. starosta informoval o situaci spojené s koronavirovou epidemií  
a poděkoval pracovnicím sociální služby města Sezimovo Ústí a pracovníkům p. o. Správa města 
Sezimovo Ústí za jejich práci v nelehkých podmínkách. 
Dále informoval o provozu a vytíženosti víceúčelového hřiště u ZŠ Školní nám. a o personální 
situaci u Městské policie Sezimovo Ústí. 
Místostarostka města poděkovala p. o. MSKS za poskytnutí připravených prostor MSKS k zasedání 
ZM.  
 
15. Dotazy občanů 
- p. starosta – rekonstrukce ul. Šafaříkova a ul. Hromádkova v r. 2021 
- Ing. Chotovinský – konání příštího zasedání ZM 
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11. Závěr 
Na závěr poděkoval p. starosta zastupitelům města za účast a 11. veřejné zasedání ZM Sezimovo 
Ústí v 19:11 hodin 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 05.11.2020  
 
 
 


