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Zápis 
ze  4. veřejného zasedání Zastupitelstva města Sezimovo Ústí, konaného dne 6. 6. 2019 od 18:00 
hodin ve velké zasedací místnosti, Dr. E. Beneše 21, Sezimovo Ústí 
________________________________________________________________________________ 
Počet zastupitelů:  21 
Přítomno:                17 – 19  viz prezenční listina 
Omluveni:     2 – Libor Borč, Ladislav Šebek 
Hosté: Ing. Milan Míka, ředitel VST, s. r. o. – k bodu 3  
 Bc. Josef Holub, předseda FK Spartak MAS – k bodu 7 
 Radovan Svoboda, velitel JSDH – k bodu 9                 
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 3. veřejného zasedání ZM Sezimovo Ústí ze dne 25. 4. 

2019 
3. Valná hromada VST, s. r. o. (mat. č. 18/2019) 
4. Zápisy Finančního výboru ZM Sezimovo Ústí (mat. č. 19/2019) 
5. Závěrečný účet a účetní závěrka města Sezimovo Ústí za r. 2018 (mat. č. 20/2019) 
6. Základní informace o hospodaření města Sezimovo Ústí za období leden – duben r. 2019 (mat. 

č. 21/2019) 
7. FK Spartak MAS Sezimovo Ústí, z. s. – kofinancování projektu (mat. č. 22/2019) 
8. TJ Spartak MAS Sezimovo Ústí, z. s. – kofinancování projektů softball (mat. č. 23/2019) 
9. JSDH - podání žádosti o dotaci – pořízení dopravního automobilu (mat. č. 24/2019) 
10. Modernizace kina Spektrum – podání žádosti o dotaci ze Státního fondu kinematografie (mat. 

č. 29/2019) 
11. Rozpočtová opatření ZM Sezimovo Ústí na r. 2019 (mat. č. 25/2019) 
12. Informace o stavu dotačních projektů města (mat. č. 26/2019) 
13. Prodej pozemku parc. č. 753/2 k. ú. Sezimovo Ústí – manž. Václavíkovi (mat. č. 27/2019) 
14. Majetkoprávní vypořádání v ul. Lužnická – Bartoňovi, Deptovi, Parmovi (mat. č. 28/2019) 
15. Dotazy občanů 
16. Závěr 
 
Materiály obdrželi zastupitelé v předstihu. U prezence byl dodatečně předán mat. č. 28/2019 
„Majetkoprávní vypořádání v ul. Lužnická“ a mat. č. 29/2019 „Modernizace kina Spektrum – 
podání žádosti o dotaci ze SFK“. 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 
4. veřejné zasedání ZM Sezimovo Ústí zahájil starosta města Mgr. Ing. Martin Doležal v 18:00 hodin 
za přítomnosti 17ti 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. Současně podal p. starosta návrh na doplnění programu o materiál č. 29/2019 a jeho 
zařazení do programu jako bod 10. Následně vyzval členy ZM k jeho doplnění či připomínkám, této 
možnosti nebylo využito a program 4. veřejného zasedání ZM Sezimovo Ústí byl jako celek 
schválen.  
Hlasování 17A/0N/0Z 
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Rada města navrhla návrhovou komisi ve složení p. Josef Králík (zvolen předsedou NK), Ing. Karel 
Chotovinský, p. Ladislav Šebek - za nepřítomného p. Šebka byl p. starostou navržen p. Jiří Ryzka. 
Hlasování 17A/0N/0Z 
 
K zápisu z 3. veřejného zasedání ZM ze dne 25. 4. 2019 nebyly vzneseny žádné připomínky ani 
námitky, považuje se tedy za schválený. 
 
Na zasedání ZM se v 18:10 hod. dostavil p. Martin Klíma – přítomno 18 členů ZM. 
 
2. Zpráva o kontrole plnění usnesení z 3. veřejného zasedání ZM Sezimovo Ústí ze dne 25. 4. 
2019 
Zprávu komentovala místostarostka města Ludmila Svatková. 
Diskuse: 0 
Hlasování 18A/0N/0Z 
 
3. Valná hromada VST, s. r. o. (mat. č. 18/2019) 
Materiál uvedl p. starosta a dále komentoval ředitel Vodárenské společnosti Táborsko Ing. Milan 
Míka a předseda dozorčí rady Martin Klíma. 
Diskuse: Ing. Vavruška, Ing. Míka, p. starosta. 
Hlasování 18A/0N/0Z 
 
4. Zápisy Finančního výboru ZM Sezimovo Ústí (mat. č. 19/2019) 
Materiál uvedl p. starosta.  
Diskuse: 0 
Hlasování 18A/0N/0Z 
 
5. Závěrečný účet a účetní závěrka města Sezimovo Ústí za r. 2018 (mat. č. 20/2019) 
Materiál komentovala tajemnice MěÚ Ing. Miroslava Svitáková. 
Diskuse: 0 
Hlasování 18A/0N/0Z – Závěrečný účet 
Hlasování 18A/0N/0Z – Účetní závěrka 
 
Na zasedání ZM se v 18:45 hod. dostavila Mgr. Hana Hemerková – přítomno 19 členů ZM. 
 
6. Základní informace o hospodaření města Sezimovo Ústí za období leden – duben r. 2019 (mat. 
č. 21/2019) 
Materiál komentovala tajemnice MěÚ Ing. Miroslava Svitáková. 
Diskuse: 0 
Hlasování 19A/0N/0Z 
 
7. FK Spartak MAS Sezimovo Ústí, z. s. – kofinancování projektu (mat. č. 22/2019) 
Materiál komentoval p. starosta a předseda FK Spartak MAS Bc. Josef Holub. 
Diskuse: p. Králík, Ing. Vavruška, Mgr. Chotovinský, Mgr. Peroutka, p. starosta, Bc. Holub, p. Klíma 
Hlasování 12A/2N/5Z 
 
8. TJ Spartak MAS Sezimovo Ústí, z. s. – kofinancování projektů softball (mat. č. 23/2019) 
Materiál komentoval p. starosta a Ing. arch. Alena Kalinová, předsedkyně odd. softballu. 
Diskuse: p. Veselý 
Hlasování 18A/0N/1Z 
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9. JSDH - podání žádosti o dotaci – pořízení dopravního automobilu (mat. č. 24/2019) 
Materiál komentoval p. starosta a velitel JSDH p. Radovan Svoboda. 
Diskuse: Ing. Vavruška, p. starosta, pí místostarostka, p. Svoboda, Mgr. Peroutka, Mgr. 
Chotovinský, Mgr. Richterová, p. Klíma 
Hlasování 19A/0N/0Z 
 
10. Modernizace kina Spektrum – podání žádosti o dotaci ze Státního fondu kinematografie 
(mat. č. 29/2019) 
Materiál komentoval p. starosta a ředitelka MSKS Mgr. Krůčková. 
Diskuse: 0 
Hlasování 19A/0N/0Z 
 
11. Rozpočtová opatření ZM Sezimovo Ústí na r. 2019 (mat. č. 25/2019) 
Materiál komentovala tajemnice MěÚ Ing. Svitáková a p. starosta. 
Diskuse: p. Králík, p. Klíma 
Hlasování 18A/0N/1Z 
 
12. Informace o stavu dotačních projektů města (mat. č. 26/2019) 
Materiál komentoval p. starosta. 
Diskuse: Mgr. Peroutka 
Hlasování 19A/0N/0Z 
 
13. Prodej pozemku parc. č. 753/2 k. ú. Sezimovo Ústí – manž. Václavíkovi (mat. č. 27/2019) 
Materiál komentoval p. starosta. 
Diskuse: 0 
Hlasování 19A/0N/0Z 
 
14. Majetkoprávní vypořádání v ul. Lužnická – Bartoňovi, Deptovi, Parmovi (mat. č. 28/2019) 
Materiál komentoval p. starosta. 
Diskuse: 0 
Hlasování 19A/0N/0Z 
 
Informace: 
P. starosta předal zastupitelům města na vědomí dopisy, které mu byly doručeny: 

- zástupci spol. PROFI BARS a spol. JASSOTRONIC provozující restauraci APOLLO žádají o 
stanovisko ke zřízení kuřárny v prostorách budovy diskotéky; bude nutno posoudit, která 
varianta je pro město prospěšnější, zda OZV upravit otevírací dobu nebo OZV omezit 
kouření ve městě, stanovením zón okolo škol se zákazem kouření, což by se dotklo většiny 
restaurací ve městě; 

- Ing. František Beneš, ul. Rudé armády čp. 1142 – zamítavé stanovisko k vybudování 
parkoviště na parc. č. 830/3; řešení kamionové dopravy do průmyslové zóny. 

 
15. Dotazy občanů 
- Ing. Fr. Beneš – parkování v ul. Rudé armády – předal p. starostovi petici proti vybudování 

nového parkoviště v uvedené lokalitě; 
- p. starosta – přislíbil jednání s Policií ČR a JčK o řešení dopravní situace v této lokalitě – odklon 

kamionů, popř. zobousměrnění ulice Rudé armády (blíž ke Kovosvitu); 
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- p. Strouhal – poděkoval vedení města za práci; požádal o opravu komunikace vedoucí ke 
sběrnému dvoru v Zahradní ul.; 

- p. starosta, p. Klíma – jedná se o účelovou komunikaci, komunikace se přednostně opravují dle 
priorit; 

- Mgr. Richterová – v některých částech města je pozdní roznášení Novinek, p. starosta slíbil 
prověření dodržování termínů. 

 
16. Závěr 
Na závěr poděkoval p. starosta zastupitelům města a občanům za účast, popřál všem hezké 
prázdniny a dovolenou a ve 21:30 hodin 4. 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.             Jiří Ryzka, v. r. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sezimovo Ústí, dne 12. 6. 2019 
Zapsala J. Bláhová 


