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Zápis 
z 19. veřejného zasedání Zastupitelstva města Sezimovo Ústí, konaného dne 14. 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. Hana Hemerková, Mgr. Karel Chotovinský, Bc. Hana Nováková    
 
Program: 
1. Zahájení, volba návrhové komise 
2. Zpráva o kontrole plnění usnesení z 18. veřejného zasedání ZM Sezimovo Ústí ze dne 24. 4. 

2017 
3. Závěrečný účet a účetní závěrka města Sezimovo Ústí za r. 2016 (mat. č. 25/2017) 
4. Základní informace o hospodaření města Sezimovo Ústí za období leden – květen r. 2017 

(mat. č. 26/2017) 
5. Rozpočtová opatření ZM Sezimovo Ústí (mat. č. 27/2017) 
6. Smlouva o dílo – VZ Rekonstrukce ulice Táboritů v Sezimově Ústí (mat. č. 28/2017) 
7. Návrh OZV č. 1/2017 o nočním klidu (mat. č. 29/2017) 
8. Valná hromada VST a. s. (mat. č. 30/2017) 
9. Pravidla pro prodej volných bytových jednotek (mat. č. 33/2017) 
10. Prodeje bytů (mat. č. 31/2017) 

a) č. 605/16, ul. Táboritů 
b) č. 603/75, ul. Lipová 
c) č. 607/14, ul. Táboritů 
d) č. 605/15, ul. Táboritů 

11. Prodej bytu č. 661/13, ul. K Hájence (mat. č. 32/2017) 
12. Dotazy občanů 
13. Závěr 
 

Materiály obdrželi zastupitelé v předstihu. U prezence byl předán materiál č. 26/2017 k bodu 4) a 
doplnění materiálu č. 27/2017 k bodu 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 
19. 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 19. 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 18. veřejného zasedání ZM nebyly vzneseny žádné připomínky ani námitky, považuje se 
tedy za schválený. 
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2. Zpráva o kontrole plnění usnesení z 18. veřejného zasedání ZM Sezimovo Ústí ze dne 24. 4. 
2017 
Zprávu komentovala místostarostka města pí Svatková. 
Diskuse: 0 
Hlasování 18A/0N/0Z 
 
3. Závěrečný účet a účetní závěrka města Sezimovo Ústí za r. 2016 (mat. č. 25/2017) 
Materiál komentovala tajemnice MěÚ Ing. Svitáková, doplnil p. starosta a Ing. Zdeněk Kupsa – 
předseda Finančního výboru ZM. Finanční výbor materiál projednal, vzal na vědomí a doporučuje 
ZM jeho schválení. 
Diskuse: 0 
Hlasování 18A/0N/0Z – schválen závěrečný účet 
Hlasování 18A/0N/0Z – schválena účetní závěrka 
 
4. Základní informace o hospodaření města Sezimovo Ústí za období leden – květen r. 2017 
(mat. č. 26/2017) 
Materiál komentovala tajemnice MěÚ Ing. Svitáková, doplnil p. starosta. 
Diskuse: 0 
Hlasování 18A/0N/0Z 
 
5. Rozpočtová opatření ZM Sezimovo Ústí (mat. č. 27/2017) 
Materiál komentovala tajemnice MěÚ Ing. Svitáková. 
Diskuse: 0 
Hlasování 18A/0N/0Z 
 
6. Smlouva o dílo – VZ Rekonstrukce ulice Táboritů v Sezimově Ústí (mat. č. 28/2017) 
Materiál komentoval p. starosta.  
Diskuse: 0 
Hlasování 18A/0N/0Z 
 
7. Návrh OZV č. 1/2017 o nočním klidu (mat. č. 29/2017) 
Materiál komentoval p. starosta. OZV byla konzultována s odborem dozoru a kontroly MV. 
Diskuse: 0 
Hlasování 18A/0N/0Z 
 
8. Valná hromada VST a. s. (mat. č. 30/2017) 
Materiál komentoval p. starosta. 
Diskuse: Ing. Kupsa – dotaz na rozdělení zisku VST, p. starosta – ze strany VST bude připraven 
podrobnější rozbor a předložen ZM, p. Klíma 
Hlasování 17A/0N/1Z 
 
9. Pravidla pro prodej volných bytových jednotek (mat. č. 33/2017) 
Materiál uvedl p. starosta a komentovala pí místostarostka. 
Diskuse: pí Svatková, p. Klíma, p. starosta, Mgr. Nedvědová, Ing. Kupsa (za FV ZM), p. Samec, p. 
Králík, Mgr. Richterová, Mgr. Peroutka 
 
Pí Svatková podala k návrhu na usnesení předloženého RM samostatné pozměňovací návrhy 
k bodu č. 2, k bodu č. 3 a na doplnění nového bodu č. 12. 
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Znění usnesení navrženého RM: 
ZM po projednání 
Usnesením č. …/2017 
I. Schvaluje  
základní podmínky pro prodej volných bytových jednotek ve vlastnictví města Sezimovo Ústí, které 
nejsou prodávány stávajícím nájemcům na základě Zásad pro prodej bytů v r. 2017 či dle dříve 
uzavřených smluv zejm. smluv o smlouvách budoucích kupních: 
1. Volná bytová jednotka bude prodána zájemci, jenž formou obálkové metody podá nejvyšší 

nabídku kupní ceny; 
2. Nejnižší výše kupní ceny, která může být nabídnuta, bude stanovena analogicky způsobem 

uvedeným v platných a účinných zásadách pro prodej bytů s tím, že výsledná cena bude 
navýšena o koeficient v rozmezí 1,4 - 1,8; 

3. Ve výběrovém řízení budou akceptovány pouze nabídky fyzických osob; 
4. Manželé nebo osoby příbuzné v linii přímé mohou podat na jeden byt pouze jednu nabídku; 
5. Splatnost kupní ceny činí 30 dnů od podpisu kupní smlouvy; 
6. Vyhlašovatel si vyhrazuje právo nevybrat žádného ze zájemců, případně neuzavřít s žádným 

zájemcem kupní smlouvu s tím, že případné neuzavření smlouvy nebude druhou stranou 
sankcionováno; 

7. Vyhlašovatel si vyhrazuje právo kdykoliv zrušit výběrové řízení (i bez udání důvodu); 
8. Podané nabídky do výběrového řízení nebudou zájemcům vráceny; 
9. Do výběrového řízení nebudou zařazeny nabídky, které nebudou splňovat požadované 

náležitosti; 
10. Výběrová komise určí pořadí zájemců pro případ, že by vybraný zájemce neuzavřel příslušnou 

smlouvu nebo nesplnil předloženou nabídku; 
11. Zájemci nemají právo na náhradu nákladů spojených s účastí ve výběrovém řízení. 
 
Znění pozměňovacích návrhů: 
K bodu č. 2. 
Nejnižší výše kupní ceny, která může být nabídnuta, bude stanovena na základě ceny stanovené 
znaleckým posudkem snížené o 10 % zaokrouhlené na celé tisíce korun směrem dolů. 
Hlasování 4A/14N/0Z 
Pozměňovací návrh nebyl přijat. 
 
K bodu č. 3. 
Ve výběrovém řízení budou akceptovány nabídky fyzických a právnických osob. 
Hlasování 1A/17N/0Z 
Pozměňovací návrh nebyl přijat. 
 
Doplnění nového bodu č. 12. 
V předmětné kupní smlouvě bude sjednána smluvní pokuta pro případ převodu bytu na třetí 
osobu v období dvou let od podpisu kupní smlouvy ve výši odpovídající 45 % z kupní ceny tohoto 
bytu, zaokrouhlená na celé sto koruny nahoru. 
Hlasování 8A/8N/2Z 
Pozměňovací návrh nebyl přijat. 
 
Hlasování o návrhu na usnesení předloženého RM – 13A/2N/3Z – návrh přijat. 
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10. Prodeje bytů (mat. č. 31/2017) 
č. 605/16, ul. Táboritů – pí Paquier 
č. 603/75, ul. Lipová – p. Pecháček 
č. 607/14, ul. Táboritů – pí Bůžková 
č. 605/15, ul. Táboritů – manž. Vodehnalovi 

Materiál uvedl p. starosta. 
Diskuse: 0 
Hlasování 17A/1N/0Z 
 
11. Prodej bytu č. 661/13, ul. K Hájence – pí Škardová (mat. č. 32/2017) 
Materiál uvedl p. starosta. 
Diskuse: 0 
Hlasování 17A/1N/0Z 
 
p. starosta ZM informoval: 
- Proběhlo jednání komise na otevírání obálek (nabídku podalo 10 dodavatelů) a první jednání 

hodnotící komise na dodavatele stavby DPS. Další jednání komise proběhne v pondělí 19. 6. 
2017. V případě rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky a nepodání námitek ve stanovené 
lhůtě bude moci být uzavřena smlouva o dílo. Smlouva bude předložena ZM ke schválení 
(předpoklad konání 29. 6. 2017) - bude upřesněno. 

- ve dnech 14. – 16. 6. 2017 bude probíhat oprava Dukelské ulice; 
- cca 1. 7. 2017 bude zahájena oprava lávky přes I/3 – termín dokončení 31. 10. 2017;  
- na konci července budou zahájeny stavební úpravy ul. Táboritů – termín dokončení 31. 10. 

2017;  
- ve dnech 14. - 16. 7. 2017 se bude, jako každoročně, konat hudební festival Mighty Sound na 

letišti - Čápův dvůr  
 

12. Dotazy občanů 
p. Samec – dotaz na výsledek kontroly provedené na PO SM (SRA Pohoda, rekonstrukce bytů), p. 
starosta, p. Klíma, pí Svatková. 
 
13. Závěr 
Na závěr poděkoval p. starosta zastupitelům města za účast, popřál hezkou dovolenou a ve 20:05 
hodin 19. veřejné zasedání ZM 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.    
 
 
Zapsala: J. Bláhová 
Sezimovo Ústí, dne 14. 6. 2017 
 
 


