
MATERIÁL PRO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA 
KONANÉHO DNE:           24.11.2022 
POŘADOVÉ ČÍSLO MATERIÁLU:     4/2022/ustav   POČET STRAN: 2+Příl. 

 

NÁZEV:   Příspěvek na prodloužení vodovodního řadu ul. Pod 
Kovosvitem              

PŘEDKLÁDÁ:  Rada města Sezimovo Ústí 
ZPRACOVALA:  Bc. Josef Holub, vedoucí odboru rozvoje, ÚP, ŽP a dopravy 

 
NÁVRH NA USNESENÍ: 
Zastupitelstvo města Sezimovo Ústí po projednání  
Usnesením č. 
I. Schvaluje 
poskytnutí příspěvku na prodloužení vodovodního řadu a vybudování vodovodních přípojek 
v ul. Pod Kovosvitem celkem ve výši 50.000 Kč, a to společně a nerozdílně uvedeným 
subjektům: 

- Novotná Jana Mgr., Jiráskova 1131, 39102 Sezimovo Ústí; 
- Šůna Vladimír, Zhoř u Tábora 79, 39002 Zhoř u Tábora; 
- Fichtner Tomáš Ing., Pstruhová 358, 39111 Planá nad Lužnicí-Strkov; 
- SJM Václavík Dušan a Václavíková Ivana, oba Ústecká 3076, 39001 Tábor;  
- Vachtl Jiří, Moskevská 2720/6, 39005 Tábor. 

 
 
DŮVODOVÁ ZPRÁVA: 
Rada města Sezimovo Ústí předkládá ZM ke schválení žádost vlastníků pozemků v lokalitě 
Pod Kovosvitem o příspěvek na výstavbu (prodloužení) vodovodního řadu a přípojek v ul. 
Pod Kovosvitem (za čerpací stanicí Shell). Jedná se o veřejný vodovod a 5 ks vodovodních 
přípojek. Stavba slouží pro zásobování pitnou vodou budoucí výstavby na pozemcích 
investorů. Veřejný řad byl předán do majetku Vodárenské společnosti Táborsko, s.r.o. 
RM schválila usnesením č. 316/2020 ze dne 21.09.2020 stavbu pod názvem „Prodloužení 
vodovodu na pozemku parc. č. 368/8 a 368/18 v k.ú. Sezimovo Ústí“ na pozemcích č.  parc. 
368/8 – ostatní plocha, ostatní komunikace a č.  parc. 368/18 – ostatní plocha, ostatní 
komunikace, oba obec a k.ú. Sezimovo Ústí, na kterých má být stavba realizována, a jejichž 
vlastníkem je město Sezimovo Ústí, a zřízení příslušných služebností na dobu neurčitou, 
úplatně, za cenu 100 Kč/bm vedení + 21% DPH, za podmínky předání hl. vodovodního řadu 
do majetku Vodárenské společnosti Táborsko, s.r.o.  
Pro poskytování příspěvku dle předložené žádosti nemá město Sezimovo Ústí stanovena 
žádná pravidla ani není předkladateli známo, že by město Sezimovo Ústí takový příspěvek 
někdy někomu poskytovalo. Na druhé straně je ke zvážení, zda to není vhodná forma 
podpory soukromého podnikání na území města Sezimovo Ústí a zda budoucí profity pro 
město a jeho občany nepřevažují nad výší příspěvku, která je požadována. 
Vzhledem k tomu, že by se v případě požadovaného příspěvku jednalo o příspěvek investiční, 
je rozhodnutí o jeho poskytnutí v kompetenci ZM. 
 
 
 



 
Situace: 
  

pásem).  
 
 
PŘÍLOHA:  
č. 1 – Žádost ze dne 22.09.2022 
č. 2 – Darovací smlouva s VST s.r.o. 
č. 3 – Kolaudační souhlas  
č. 4 – Faktury za výstavbu 
 
 


