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Zápis 
z 25. veřejného zasedání Zastupitelstva města Sezimovo Ústí, konaného dne 26. 4. 2018 od 18:00 
hodin v malém sálu kina SPEKTRUM, nám. T. Bati 701 Sezimovo Ústí 
________________________________________________________________________________ 
 
Počet zastupitelů:           21 
Přítomno:                            15-16  viz prezenční listina – Ing. Ivan Dvořák – přítomen od bodu 4  
Omluveni:                              5       Ladislav Dostál, Ing. Zdeněk Kupsa, Mgr. Petr Peroutka, Mgr. Ivona      

Pikešová, Jiří Ryzka ml. 
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 24. veřejného zasedání ZM Sezimovo Ústí ze dne 27. 2. 

2018 
3. Veřejná zakázka - Dlouhodobé zajištění dopravní obslužnosti MHD táborské aglomerace – 

hodnocení nabídek (mat. č. 16/2018) 
4. Vyúčtování prokazatelné ztráty z provozu MHD za r. 2017 (mat. č. 17/2018) 
5. Základní informace o hospodaření města Sezimovo Ústí za období leden – březen r. 2018 

(mat. č. 7/2018)  
6. Zápisy Finančního výboru ZM Sezimovo Ústí (mat. č. 8/2018) 
7. Dotace z programu Sport a tělovýchova města Sezimovo Ústí na r. 2018 (mat. č. 9/2018) 
8. Hvězdárna Františka Pešty z. s. – poskytnutí investičního příspěvku (mat. č. 10/2018) 
9. Rozpočtová opatření ZM Sezimovo Ústí na r. 2018 (mat. č. 11/2018) 
10. Prodej pozemku parc. č. st. 674, ul. 1. máje  (mat. č. 12/2018) 
11. Prodej bytu č. 608/11, ul. Táboritů (mat. č. 13/2018) 
12. Zpráva o činnosti Městské policie Sezimovo Ústí za r. 2017 (mat. č. 14/2018) 
13. Počet členů ZM Sezimovo Ústí ve volebním období 2018 – 2022 (mat. č. 15/2018) 
14. Dotazy občanů 
15. Závěr 
 
Materiály obdrželi zastupitelé v předstihu. 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 
25. veřejné zasedání ZM Sezimovo Ústí zahájil starosta města Mgr. Ing. Martin Doležal v 18:05 
hodin za přítomnosti 15ti členů ZM, tj. nadpoloviční většina, a ZM bylo usnášeníschopné. Omluvil 
nepřítomné zastupitele a přítomné členy ZM seznámil s programem jednání tak, jak ho doporučila 
rada města a zároveň podal návrh na jeho doplnění o mat. č. 16/2018 a č. 17/2018 a jejich 
zařazení jako bod 3 a 4. Následně vyzval členy ZM k jeho doplnění či připomínkám, této možnosti 
nebylo využito a program 25. veřejného zasedání ZM Sezimovo Ústí byl jako celek schválen.  
Hlasování 15A/0N/0Z 
Rada města navrhla návrhovou komisi ve složení p. Ladislav Dostál, p. Josef Králík (zvolen 
předsedou NK), Ing. Karel Chotovinský; za nepřítomného p. Dostála byl p. starostou navržen p. 
Pavel Samec – komise byla schválena. 
Hlasování 15A/0N/0Z. 
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K zápisu z 24. veřejného zasedání ZM nebyly vzneseny žádné připomínky ani námitky, považuje se 
tedy za schválený. 
 
2. Zpráva o kontrole plnění usnesení z 24. veřejného zasedání ZM Sezimovo Ústí ze dne 27. 2. 
2018 
Zprávu o kontrole plnění usnesení z 24. veřejného zasedání ZM Sezimovo Ústí ze dne 27. 2. 2018 
komentovala místostarostka města pí Ludmila Svatková, doplnil p. starosta. 
Diskuse: 0 
Hlasování 15A/0N/0Z 
 

3. Veřejná zakázka - Dlouhodobé zajištění dopravní obslužnosti MHD táborské aglomerace – 
hodnocení nabídek (mat. č. 16/2018) 
Materiál komentoval p. starosta. 
Diskuse: 0 
Hlasování 14A/1N/0Z 
 
Na jednání ZM se dostavil v 18:20 hodin Ing. Ivan Dvořák – přítomno 16 ZM. 
 
4. Vyúčtování prokazatelné ztráty z provozu MHD za r. 2017 (mat. č. 17/2018) 
Materiál komentoval p. starosta. 
Diskuse: 0 
Hlasování 14A/1N/1Z 
 
5. Základní informace o hospodaření města Sezimovo Ústí za období leden – březen r. 2018 
(mat. č. 7/2018)  
Materiál komentovala Ing. Svitáková, tajemnice MěÚ a informaci o probíhajících investicích doplnil 
p. starosta. 
Diskuse: 0 
Hlasování 16A/0N/0Z 
 
6. Zápisy Finančního výboru ZM Sezimovo Ústí (mat. č. 8/2018) 
Materiál uvedl p. starosta.  
Diskuse: 0 
Hlasování 16A/0N/0Z 
 
7. Dotace z programu Sport a tělovýchova města Sezimovo Ústí na r. 2018 (mat. č. 9/2018) 
Materiál komentoval p. starosta. 
Diskuse: 0 
Hlasování 16A/0N/0Z 
 
8. Hvězdárna Františka Pešty z. s. – poskytnutí investičního příspěvku (mat. č. 10/2018) 
Materiál komentoval p. starosta. 
Diskuse: 0 
Hlasování 16A/0N/0Z 
 
9. Rozpočtová opatření ZM Sezimovo Ústí na r. 2018 (mat. č. 11/2018) 
Materiál komentoval p. starosta. 
Diskuse: 0 
Hlasování 16A/0N/0N 
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10. Prodej pozemku parc. č. st. 674, ul. 1. máje (mat. č. 12/2018)  
Materiál komentoval p. starosta. 
Diskuse: p. M. Klíma, p. starosta 
Hlasování  16A/0N/0Z 
 
11. Prodej bytu č. 608/11, ul. Táboritů (mat. č. 13/2018) 
Materiál uvedl p. starosta. 
Diskuse: 0 
Hlasování 15A/1N/0Z 
 
12. Zpráva o činnosti Městské policie Sezimovo Ústí za r. 2017 (mat. č. 14/2018) 
Materiál komentoval p. starosta. 
Diskuse: 0 
Hlasování 15A/0N/1Z 
 
13. Počet členů ZM Sezimovo Ústí ve volebním období 2018 – 2022 (mat. č. 15/2018) 
Materiál komentoval p. starosta. 
Diskuse: 0 
Hlasování 15A/0N/1Z 
 
14. Dotazy občanů 
p. starosta – pozvání na májové oslavy, pietní akt u pomníku padlých na Husově náměstí a 
lampionový průvod dne 7. 5. 2018 
 
Diskuse: 
p. Králík – dotaz na řešení problému s havrany 
p. starosta – byl dán podnět KHS v Táboře s negativním výsledkem (vše je v souladu se zákony) 

 
p. Jiří Folta (občan města), Mgr. Richterová 

- proč bylo zrušeno jedno ze dvou pískovišť na dětském hřišti v Krátké ul. 
Ing. Havlůj, ředitel PO SM – vzhledem k tomu, že pískoviště musí splňovat přísné hygienické 
normy, čímž je jejich provoz finančně náročný, bylo na základě provedených kontrol rozhodnuto o 
jejich minimalizaci 

 
- čím je způsobeno znečištění vzduchu ve městě  

 

p. starosta, pí místostarostka, p. Klíma – jde o spad imisí prachu ze slévárny firmy Kovosvit MAS 
a.s.;  
ze strany města – odd. ŽP byl dán podnět ČIŽP a KHS k prošetření dodržování technologických 
postupů 

 
P. Klíma podal návrh na usnesení ve znění: 
ZM po projednání  
Usnesením č. …. 
I. Bere na vědomí 
základní informaci o podnětech města Sezimovo Ústí v souvislosti s hlukem a imisemi prachu a 
dalších částic z průmyslových areálů, zejm. společnosti Kovosvit MAS, a.s.   
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II. Pověřuje 
starostu města obrátit se znovu ve věci obtěžování občanů města Sezimovo Ústí hlukem a 
prachem z provozu společnosti Kovosvit MAS, a.s. na vedení společnosti se žádostí o řešení 
situace.   
Hlasováním 15A/0N/1Z byl návrh na usnesení přijat. 
 

 
15. Závěr 
Na závěr poděkoval p. starosta zastupitelům města za účast a práci a v 19:45 hodin 25. 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.           Pavel Samec, v. r. 
 
 
 
 
 
 
Sezimovo Ústí, dne 4. 5. 2018 
Zapsala: J. Bláhová 
 


