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Usnesení 
z  15. veřejného zasedání Zastupitelstva města Sezimovo Ústí, konaného dne 09.06.2021  
od 18.00 hodin ve foyer Spektrum, nám. T. Bati 701, Sezimovo Ústí.  
______________________________________________________________________________ 
 
ZM po projednání 
Usnesením č. 29/2021/15 
I. Schvaluje 
program 15. veřejného zasedání ZM Sezimovo Ústí. 
Hlasování 17A/0N/0Z 
 
ZM po projednání 
Usnesením č. 30/2021/15 
I. Volí  
návrhovou komisi ve složení: Josef Králík, Ing. Karel Chotovinský, Jiří Ryzka. 
Hlasování 17A/0N/0Z 
 
ZM po projednání 
Usnesením č. 31/2021/15 
I. Schvaluje  
zprávu o kontrole plnění usnesení ze 14. veřejného zasedání ZM Sezimovo Ústí ze dne 14.04.2021. 
Hlasování 18A/0N/0Z 
 
ZM po projednání 
Usnesením č. 32/2021/15 
I. Deleguje 
pí Ludmilu Svatkovou, místostarostku města, a Milana Veselého, jako náhradníka, na valnou 
hromadu společnosti Vodárenská společnost Táborsko s.r.o., se sídlem Tábor, Kosova 2894,  
PSČ 390 02, IČ: 260 69 539, která se koná dne 24.06.2021. 
II. Ukládá 
delegovanému zástupci města na této valné hromadě hlasovat pro schválení programu valné 
hromady a dále hlasovat pro návrhy na usnesení: 
1. Valná hromada společnosti v souladu s ustanoveními zákona o obchodních korporacích  

a čl. 8 odst. 2, písm. c) platné společenské smlouvy společnosti schvaluje jednateli předloženou 
Výroční zprávu společnosti za rok 2020 a řádnou účetní závěrku společnosti za rok 2020, která 
vykázala zisk po zdanění ve výši 52.995.921,32 Kč. 

2. Valná hromada společnosti schvaluje v souladu s ustanoveními zákona o obchodních 
korporacích a čl. 8 odst. 2, písm. c) platné společenské smlouvy společnosti, rozdělení zisku po 
zdanění dosaženého za rok 2020 ve výši 52.995.921,32 Kč tak, že 5% zisku, tedy částka ve výši 
2.649.796,07 Kč bude převedena na účet 421 – zákonný rezervní fond  
a 95% zisku, tedy částka 50.346.125,25 Kč bude převedena na účet 428 – nerozdělený zisk  
z minulých let. 

3. Valná hromada společnosti schvaluje jako auditora pro ověření účetní závěrky ke dni 
31.12.2021 (za hospodářský rok 2021) společnost AUDITORIA s.r.o., IČ 28112920,  
se sídlem České Budějovice, Klavíkova 1828/10, PSČ 370 04 (auditorské oprávnění č. 543). 

4. Základní kapitál společnosti Vodárenská společnost Táborsko s.r.o. se zvyšuje z částky 
329.419.910,- Kč na částku 800.000.000,- Kč, tedy se zvyšuje o částku 470.580.090,- Kč,  
z vlastních zdrojů Společnosti, a to z nerozděleného zisku minulých let k 31.12.2019, 
vykázaného ve schválené a auditorem ověřené řádné účetní závěrce sestavené ke dni 
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31.12.2020 ve vlastním kapitálu v rozvaze v položce pasiva (řádek Rozvahy č. 096 a účet 
428).Vklad společníka Města Tábor poté činí 613.898.316,- Kč a jeho podíl je 
613898316/800000000, vklad společníka Města Sezimovo Ústí poté činí 76.036.691,- Kč  
a jeho podíl je 76036691/800000000, vklad společníka Město Planá nad Lužnicí poté činí 
110.064.993,- Kč a jeho podíl je 110064993/800000000. 

5. Valná hromada společnosti Vodárenská společnost Táborsko s.r.o. přijímá předloženou změnu 
obsahu společenské smlouvy a schvaluje úplné znění společenské smlouvy  
v podobě předložené jednateli Společnosti. 

6. Valná hromada společnosti Vodárenská společnost Táborsko s.r.o. uděluje souhlas  
s uzavřením zástavní smlouvy mezi Městem Tábor a Českou spořitelnou, a.s. k celému podílu 
Města Tábor ve výši 613898316/800000000, kdy výše vkladu činí 613.898.316,- Kč, na 
společnosti Vodárenská společnost Táborsko s.r.o. za účelem zajištění pohledávek České 
spořitelny, a.s. z titulu již poskytnutého úvěru (číslo smlouvy 1191/15/LCD ve znění jejích 
dodatků) Českou spořitelnou, a.s. společnosti Vodárenská společnost Táborsko s.r.o. na 
refinancování Projektu Náprava stavu kanalizační soustavy aglomerace Táborsko  
a dalších investičních akcí na období 2009–2011. 
Valná hromada společnosti Vodárenská společnost Táborsko s.r.o. uděluje souhlas  
s uzavřením zástavní smlouvy mezi Městem Sezimovo Ústí a Českou spořitelnou, a.s.  
k celému podílu Města Sezimovo Ústí ve výši 76036691/800000000, kdy výše vkladu činí 
76.036.691,- Kč na společnosti Vodárenská společnost Táborsko s.r.o. za účelem zajištění 
pohledávek České spořitelny, a.s. z titulu již poskytnutého úvěru (číslo smlouvy 1191/15/LCD ve 
znění jejích dodatků) Českou spořitelnou, a.s. společnosti Vodárenská společnost Táborsko 
s.r.o. na refinancování Projektu Náprava stavu kanalizační soustavy aglomerace Táborsko a 
dalších investičních akcí na období 2009–2011. 
Valná hromada společnosti Vodárenská společnost Táborsko s.r.o. uděluje souhlas  
s uzavřením zástavní smlouvy mezi Městem Planá nad Lužnicí a Českou spořitelnou, a.s.  
k celému podíl Města Planá nad Lužnicí ve výši 110064993/800000000, kdy výše vkladu činí 
110.064.993,- Kč na společnosti Vodárenská společnost Táborsko s.r.o. za účelem zajištění 
pohledávek České spořitelny, a.s. z titulu již poskytnutého úvěru (číslo smlouvy 1191/15/LCD ve 
znění jejích dodatků) Českou spořitelnou, a.s. společnosti Vodárenská společnost Táborsko 
s.r.o. na refinancování Projektu Náprava stavu kanalizační soustavy aglomerace Táborsko a 
dalších investičních akcí na období 2009–2011. 

III. Bere na vědomí 
vzdání se zástavního práva k podílu ve společnosti dle smlouvy č. ZO5/1191/15/LCD  
a zároveň uzavření Smlouvy o zastavení podílu ve společnosti s ručením omezeným  
č. ZO8/1191/15/LCD dle předložených návrhů. 
Hlasování 18A/0N/0Z 
 
Usnesením č. 33/2021/15 
IV. Schvaluje  
uzavření smlouvy o peněžité zápůjčce společnosti Vodárenská společnost Táborsko s.r.o., se 
sídlem Tábor, Kosova 2894, PSČ 390 02, IČ: 260 69 539, a to ve výši 20.000.000 Kč s termínem 
vrácení do 31.12.2023, a to na částečné pokrytí významných a finančně náročných 
vodohospodářských investičních akcí, plánovaných ve městě Sezimovo Ústí, dle přílohy.  
Hlasování 17A/1N/0Z 
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Usnesením č. 34/2021/15 
I. Bere na vědomí 
informaci o přípravě projektu přístavby budovy č.p. 1382 na pozemku parc. č. 1104 k.ú. Sezimovo 
Ústí dle předloženého návrhu a zahájení projektových prací, které bude zajišťovat město Sezimovo 
Ústí. 
Hlasování 18A/0N/0Z 
 
Usnesením č. 35/2021/15 
I. Schvaluje 
a) prodej pozemku parc. č. 185/91, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: sportoviště a 

rekreační plocha, o výměře 23 m2, zapsaném na listu vlastnictví č. 10001, v obci a k. ú. 
Sezimovo Ústí, do spoluvlastnictví, každému v podílu ideální ½, xx a xx, oba trvale bytem xxxx; 

b) prodej pozemku parc. č. 185/96, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: sportoviště a 
rekreační plocha, o výměře 23 m2, zapsaném na listu vlastnictví č. 10001, v obci a k. ú. 
Sezimovo Ústí, do výlučného vlastnictví xx, trvale bytem xxxx; 

c) prodej části pozemku parc. č. 185/27, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: sportoviště 
a rekreační plocha, zapsaného na listu vlastnictví č. 10001, v obci a k. ú. Sezimovo Ústí, dle 
geometrického plánu č. 2725-30/2017 nově zaměřené jako parc. č. 185/93, druh pozemku: 
ostatní plocha, způsob využití: sportoviště a rekreační plocha, o výměře 2 m2, do SJM xx, oba 
trvale bytem xxxx; 

d) prodej části pozemku parc. č. 185/27, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: sportoviště 
a rekreační plocha, zapsaném na listu vlastnictví č. 10001, v obci a k. ú. Sezimovo Ústí, dle 
geometrického plánu č. 2725-30/2017 nově zaměřené jako parc. č. 185/94, druh pozemku: 
ostatní plocha, způsob využití: sportoviště a rekreační plocha, o výměře 14 m2, do výlučného 
vlastnictví xx, trvale bytem xxxx; 

e) prodej části pozemku parc. č. 185/27, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: sportoviště 
a rekreační plocha, zapsaném na listu vlastnictví č. 10001, v obci a k. ú. Sezimovo Ústí, dle 
geometrického plánu č. 2725-30/2017 nově zaměřené jako parc. č. 185/95, druh pozemku: 
ostatní plocha, způsob využití: sportoviště a rekreační plocha, o výměře 44 m2, do výlučného 
vlastnictví xx, trvale bytem xxxx; 

za kupní cenu ve výši 250 Kč/m2 s tím, že kupující uhradí správní poplatek za podání návrhu na 
vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí a poměrnou část nákladů na vyhotovení 
geometrického plánu č. 2725-30/2017 dle rozlohy nabývaného pozemku. 
Hlasování 18A/0N/0Z 
 
Usnesením č. 36/2021/15 
I. Schvaluje 
a) přijetí dotace na realizaci projektu: „Dopravní automobil pro JSDH Sezimovo Ústí“  
v předpokládané výši 450.000 Kč podle dokumentu Ministerstva vnitra – GŘ HZS ČR - Registrace 
akce 014D262001166 Sezimovo Ústí z programu „Účelové investiční dotace pro jednotky sboru 
dobrovolných hasičů obcí“, výzva JSDH_V2_2021 „Pořízení nového dopravního automobilu“ 
vyhlášeného MV – generálním ředitelstvím HZS ze dne 19. 3. 2021;  
b) přijetí dotace na realizaci projektu: „Dopravní automobil pro JSDH Sezimovo Ústí“  
v předpokládané výši 300.000 Kč podle Oznámení Jihočeského kraje o poskytnutí dotace  
reg. č. 452-02-21/21 z programu Investiční dotace pro jednotky SDH obcí Jihočeského kraje“ – 
první opatření: Pořízení nového dopravního automobilu se státní spoluúčastí pro jednotky požární 
ochrany kategorie JPO V – státem vybraní příjemci v roce 2020 (v programu Ministerstva vnitra – 
generálního ředitelství HZS ČR – Účelové investiční dotace pro jednotky sboru dobrovolných hasičů 
obcí) ze dne 12. 5. 2021;  
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c) zajištění předfinancování a spolufinancování projektu: „Dopravní automobil pro JSDH Sezimovo 
Ústí“ tak, že celkové náklady projektu budou v maximální výši 1.200.000 Kč vč. DPH.  
Hlasování 18A/0N/0Z 
 
Usnesením č. 37/2021/15 
I. Bere na vědomí 
zápis č. 15 z jednání Finančního výboru ZM Sezimovo Ústí ze dne 02.06.2021. 
Hlasování 18A/0N/0Z 
 
Usnesením č. 38/2021/15 
I. Souhlasí 
s celoročním hospodařením města Sezimovo Ústí za r. 2020, a to bez výhrad. 
Hlasování 18A/0N/0Z 
 
Usnesením č. 39/2021/15 
I. Schvaluje 
účetní závěrku města Sezimovo Ústí za r. 2020. 
Hlasování 18A/0N/0Z 
 
Usnesením č. 40/2021/15 
I. Bere na vědomí  
základní informace o hospodaření města Sezimovo Ústí za období leden–duben 2021 
Hlasování 18A/0N/0Z 
 
Usnesením č. 41/2021/15 
I. Schvaluje  
uzavření 
a)  směnné smlouvy mezi městem Sezimovo Ústí a společností 1. Českomoravský strojírenský 

klastr s.r.o., se sídlem Nad Mýtem 1081, 391 01 Sezimovo Ústí, IČ: 29320356, jejímž 
předmětem je směna částí pozemků parc.č. 964/69 a parc.č. 964/118 o celkové výměře  
797 m2 v obci a k.ú. Sezimovo Ústí, dle geometrického plánu č. 2906-807/2020 potvrzeného 
Katastrálním úřadem pro Jihočeský kraj, katastrální pracoviště Tábor, oddělených a nově 
zaměřených jako parc.č. 964/136 orná půda o výměře 164 m2, parc.č. 964/137 orná půda o 
výměře 41 m2, parc.č. 964/140 orná půda o výměře 34 m2 a parc.č. 964/139 orná půda o 
výměře 558 m2, vše ve vlastnictví města Sezimovo Ústí, za pozemky parc.č. 964/66 orná 
plocha o výměře 216 m2,  parc.č. 964/64 orná plocha o výměře 1.000 m2 a parc.č. 964/124 
orná plocha o výměře 28 m2 vše v obci a k.ú. Sezimovo Ústí, ve vlastnictví 1. Českomoravský 
strojírenský klastr s.r.o., bez doplatku, dle přílohy; 

b)  smlouvy o právech a povinnostech účastníků této smlouvy pro výstavbu místní komunikace 
v lokalitě „Nechyba“ Sezimovo Ústí a o budoucím převodu komunikace a pozemků mezi 
městem Sezimovo Ústí a společností 1. Českomoravský strojírenský klastr s.r.o., se sídlem  
Nad Mýtem 1081, 391 01 Sezimovo Ústí, IČ: 29320356, jejímž předmětem je závazek 
společnosti 1. Českomoravský strojírenský klastr s.r.o., dokončit vlastním nákladem 
infrastrukturu v ul. Chrpová, dle přílohy; 

c)  kupní smlouvy a dohody o vzájemném vypořádání práv a povinností plynoucích ze Smlouvy 
o právech a povinnostech účastníků této smlouvy pro výstavbu místní komunikace v lokalitě 
„Nechyba“, Sezimovo Ústí II., ze dne 18.08.2008, a to mezi městem Sezimovo Ústí, 
společností 1. Českomoravský strojírenský klastr s.r.o., se sídlem Nad Mýtem 1081, 391 01 
Sezimovo Ústí, IČ: 29320356, dle přílohy. 
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Hlasování 18A/0N/0Z 
 
Usnesením č. 42/2021/15 
I. Schvaluje 
uzavření dodatku č. 5 ke smlouvě o dílo na realizaci akce: „„DŮM S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU pro 
seniory s denním stacionářem, SEZIMOVO ÚSTÍ – II. ETAPA“.“, uzavřené dne 19.3.2020 se 
společností ACG – Real s.r.o., Velehradská 1735/28, 130 00 Praha 3, Vinohrady, IČ: 27094359, 
jehož předmětem je úprava rozsahu díla (vícepráce a méněpráce) a s tím související navýšení ceny 
díla o 364.858,01 Kč bez DPH z původní ceny 43.257.042,36 Kč bez DPH na cenu 43.621.900,37 Kč 
bez DPH (50.165.185,43 Kč vč. DPH), dle předloženého návrhu.  
Hlasování 18A/0N/0Z 
 
Usnesením č. 43/2021/15 
I. Schvaluje 
přijetí dotace z výzvy Ministerstva pro místní rozvoj č. 1/2021/117D8220, dotační titul 117D8220A 
Podpora místních komunikací, na realizaci projektu „Obnova komunikací Hromádkova a Šafaříkova 
v Sezimově Ústí“ poř. č. žádosti 119806 ve výši 8.780.227 Kč. 
Hlasování 17A/0N/0Z 
 
Usnesením č. 44/2021/15 
I. Schvaluje 
přijetí dotace z výzvy Ministerstva pro místní rozvoj č. 2/2021/117D8220, dotační titul 117D8220E 
rekonstrukce a přestavba veřejných budov, na realizaci projektu „Rekonstrukce kuchyně  
a vzduchotechniky ZŠ Švehlova“ poř. č. žádosti 122104 ve výši 6.272.957 Kč. 
Hlasování 18A/0N/0Z 
 
Usnesením č. 45/2021/15 
I. Schvaluje 
a) rozpočtové opatření ZM č. 13 
Název: Snížení provozních příspěvků zřizovaným příspěvkovým organizacím r. 2021 v návaznosti na 
zlepšený hospodářský výsledek r. 2020 v hlavní činnosti a s tím související zvýšené zůstatky na fondech 
organizací; použití části těchto prostředků (oblast školství) k navýšení investičních výdajů na realizaci 
projektu Rekonstrukce kuchyně a vzduchotechniky ZŠ Švehlova 

            tis. Kč 

Kapitálové výdaje 1 822 

Běžné výdaje   -1 822 

Výdaje celkem    0 
 

 

ZMĚNA ZÁVAZNÝCH UKAZATELŮ – ROZPOČTOVÁ VĚTA 
 

ORJ Název organizace  

421 ZŠ a MŠ 9. května 489   427 MŠ Lipová 

422 ZŠ Školní náměstí 628   450 Městské středisko kultury a sportu 

424 ZŠ Švehlova 111    460 Správa města Sezimovo Ústí 

425 MŠ Zahrádka     

 
 
 

ORJ Odd.§ POLOŽKA TEXT  tis. Kč 

421 3113 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným PO - 479 
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422 3113 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným PO -738 

424 3117 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným PO -369 

425 3111 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným PO -132 

427 3111 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným PO -104 

650  3117 6121 Budovy, haly a stavby, ORG 931 1 822 

450 3319 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným PO -100 

460 3639 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným PO -250 

 
b) rozpočtové opatření ZM č. 14 
Název: Navýšení provozního příspěvku PO Správa města Sezimovo Ústí jako příspěvku na připojení 
elektrické požární signalizace na pult centrální ochrany pomocí zařízení dálkového přenosu a na vyhotovení 
dokumentace pro zdolávání požáru, operativní kartu a úpravu evakuačních plánů (vše v souvislosti se 
zprovozněním 2. části DPS) 
    

ZMĚNA ZÁVAZNÝCH UKAZATELŮ – ROZPOČTOVÁ VĚTA 

ORJ Odd.§ POLOŽKA TEXT  tis. Kč 

460 4351 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným PO 59 

 
c) rozpočtové opatření ZM č. 15 
Název: Poskytnutí zápůjčky společnosti Vodárenská společnost Táborsko s.r.o. za účelem částečného 
pokrytí významných a finančně náročných vodohospodářských investičních akcí plánovaných ve městě 
Sezimovo Ústí. 

                                                       tis. Kč 

Kapitálové výdaje 20 000 

Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech 20 000 

 
NOVÝ INVESTIČNÍ VÝDAJ – ROZPOČTOVÁ VĚTA 

ORJ Odd.§ POLOŽKA TEXT  tis. Kč 

300 2321 6413 

Investiční půjčené prostředky nefinančním 

podnikatelským subjektů - PO 20 000 

 

d) rozpočtové opatření ZM č. 16 
Název: Přijetí investiční dotace s nutností dofinancování z vlastních zdrojů za účelem zajištění 
projektu „Dopravní automobil pro JSDH Sezimovo Ústí“ (poskytovatel Jč. kraj) 
 

             tis. Kč 
Přijaté transfery 300 

Investiční výdaje 300 

Saldo 0 

 
e) rozpočtové opatření ZM č. 17 
Název: Přijetí investiční dotace s nutností dofinancování z vlastních zdrojů za účelem zajištění 
projektu „014 D26200 1166 Sezimovo Ústí – Dopravní automobil“  
 
Pozn.              tis. Kč 
Přijaté transfery 450 

Běžné výdaje 450 

Saldo 0 
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f) rozpočtové opatření ZM č. 18 
Název: Navýšení výdajů projektu Dům s pečovatelskou službou – 2. etapa  
 

       tis. Kč 

Kapitálové výdaje 600 

Běžné výdaje -600  

Výdaje celkem 0 

 
ZMĚNA ZÁVAZNÝCH UKAZATELŮ 

ORJ O§ POL Text tis. Kč 

600 4351 6121 Budovy, haly a stavby, ORG 582 600 

 
g) rozpočtové opatření ZM č. 19 
Název: Změna závazného ukazatele - navýšení příspěvku na provoz ZŠ a MŠ 9. května, ZŠ Školní náměstí a 
ZŠ Švehlova za účelem nákupu školních pomůcek a potřeb pro žáky prvních tříd (výši 200 Kč,- / žák) a dětí 2. 
– 9. tříd se speciálními vzdělávacími potřebami (100 Kč/žák).   

ORJ Název organizace Počty žáků prvních tříd 

Počty žáků 2.–9. tříd 

se speciálními vzdělávacími 

potřebami 

421 ZŠ a MŠ 9. května 489 35 48 

422 ZŠ Školní náměstí 628 40 13 

424 ZŠ Švehlova 111 24 9 

 
ZMĚNA ZÁVAZNÝCH UKAZATELŮ – ROZPOČTOVÁ VĚTA 

ORJ Odd.§ POLOŽKA TEXT  tis. Kč 

421 3113 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným PO 11,8 

422 3113 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným PO 9,3 

424 3117 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným PO 5,7 

 
h) rozpočtové opatření ZM č. 20 
Název: Navýšení neinvestičního příspěvku PO Správa města Sezimovo Ústí z důvodu zvýšených 
nákladů na opravy bytového fondu předávaného novým nájemníkům 

 
ZMĚNA ZÁVAZNÝCH UKAZATELŮ – ROZPOČTOVÁ VĚTA 

ORJ Odd.§ POLOŽKA TEXT  tis. Kč 

460 3612 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným PO 1 000 

 
Finanční prostředky podléhají finančnímu vypořádání se zřizovatelem za r. 2021. 
 

i) rozpočtové opatření ZM č. 21 
Název: Navýšení investičních výdajů na realizaci projektu Stavební úpravy ZŠ Švehlova vč. technologie – část 
1. Přípravná fáze a přejmenování projektu na Rekonstrukce kuchyně a vzduchotechniky ZŠ Švehlova 

             
tis. Kč 

Kapitálové výdaje 12 700 

Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech 
 

  12 700 
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ZMĚNA ZÁVAZNÝCH UKAZATELŮ – ROZPOČTOVÁ VĚTA 

ORJ Odd.§ POLOŽKA TEXT  tis. Kč 

650 3117 6121 Budovy, haly a stavby; ORG 931 12 700 

 
j) rozpočtové opatření ZM č. 22 
Název: Zařazení nového investičního výdaje do rozpočtu r. 2021 Rekonstrukce ohřevu TV a 
vytápění 3.ZŠ Švehlova, Sezimovo Ústí 

            tis. Kč 

Kapitálové výdaje 990 

Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech 
 

       990 

 
ZMĚNA ZÁVAZNÝCH UKAZATELŮ – ROZPOČTOVÁ VĚTA 
 

ORJ Odd.§ POLOŽKA TEXT  tis. Kč 

650 3117 6121 Budovy, haly a stavby; ORG 18 990 

Hlasování 17A/0N/1Z 
 
 
 
 
 
Mgr. Ing. Martin Doležal, v. r.      Ludmila Svatková, v. r. 
           starosta města                   místostarostka města 
        
 
                                                               Ověřovatelé zápisu 
 
 
Ing. Karel Chotovinský, v. r.       Jiří Ryzka, v. r. 
 
 
 
 
Sezimovo Ústí, dne 09.06.2021 


