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Usnesení 
ze 4. veřejného zasedání Zastupitelstva města Sezimovo Ústí, konaného dne 6. 6. 2019 od 18.00 
hodin ve velké zasedací místnosti MěÚ Sezimovo Ústí, Dr. E. Beneše 21, Sezimovo Ústí 
______________________________________________________________________________ 
 
ZM po projednání 
Usnesením č. 24/2019/4 
I. Schvaluje 
program 4. veřejného zasedání ZM Sezimovo Ústí s předloženými změnami. 
Hlasování 17A/0N/0Z 
 
ZM po projednání 
Usnesením č. 25/2019/4 
I. Volí  
návrhovou komisi ve složení: Josef Králík, Ing. Karel Chotovinský, Jiří Ryzka. 
Hlasování 17A/0N/0Z 
 
ZM po projednání 
Usnesením č. 26/2019/4 
I. Schvaluje  
zprávu o kontrole plnění usnesení z 3. veřejného zasedání ZM Sezimovo Ústí ze dne 25. 4. 2019. 
Hlasování 18A/0N/0Z 
 
ZM po projednání 
Usnesením č. 27/2019/4 
I. Deleguje  
pí Ludmilu Svatkovou, místostarostku města, 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 26. 6. 2019;  
II. Ukládá 
delegovanému zástupci města na této valné hromadě hlasovat pro schválení programu valné 
hromady a dále hlasovat pro návrhy: 
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 2018 a řádnou účetní závěrku společnosti za rok 2018, která 
vykázala zisk po zdanění ve výši 41.127.690,28 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 2018 ve výši 41.127.690,28 Kč tak, že 5% zisku, tedy částka ve výši 
2.056.384,51 Kč bude převedena na účet 421 – zákonný rezervní fond a 95% zisku, tedy částka 
39.071.305,77 Kč bude převedena na účet 428 – nerozdělený zisk z minulých let. 

3. Valná hromada společnosti schvaluje jako auditora pro ověření účetní závěrky ke dni 
31.12.2019 (za hospodářský rok  2019) společnost AUDITORIA s.r.o., IČ 28112920, se sídlem 
České Budějovice, Klavíkova 1828/10, PSČ 370 04 (auditorské oprávnění č. 543). 

4. Valná hromada společnosti konstatuje, že JUDr. Ladislavu Novotnému uplynulo funkční období 
a v souladu s ustanoveními zákona o obchodních korporacích a čl. 8 odst. 2, písm. q) platné 
společenské smlouvy společnosti volí nového člena dozorčí rady podle návrhu společníka města 
Tábor tak, jak byl Zastupitelstvem města Tábora navržen, a to pana/paní ……………..………“ 
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5. Valná hromada společnosti v souladu s ustanoveními zákona o obchodních korporacích 
schvaluje vzory smluv o výkonu funkce člena dozorčí rady společnosti a jednatele společnosti a 
odměňování jednatelů a dozorčí rady společnosti tak, jak byly valné hromadě předloženy a dále 
schvaluje 
a) Smlouvu o výkonu funkce člena dozorčí rady mezi Vodárenskou společností Táborsko s.r.o., 

a JUDr. Milošem Tuháčkem, která byla uzavřena dne 14. 3. 2019; 
b) Smlouvu o výkonu funkce člena dozorčí rady mezi Vodárenskou společností Táborsko s.r.o., a 

panem/paní ……………………, která bude uzavřena v podobě vzorové smlouvy o výkonu funkce 
člena dozorčí rady s novým členem dozorčí rady poté, co byl dne 26. 6. 2019 zvolen členem 
dozorčí rady společnosti Vodárenská společnost Táborsko s.r.o.; 

c) Smlouvu o výkonu funkce člena dozorčí rady mezi Vodárenskou společností Táborsko s.r.o., 
a Ing. Radkem Šrůmou, která byla uzavřena dne 14. 3. 2019; 

d) Smlouvu o výkonu funkce předsedy dozorčí rady mezi Vodárenskou společností Táborsko 
s.r.o., a panem Martinem Klímou, která byla uzavřena dne 14. 3. 2019; 

e) Smlouvu o výkonu funkce jednatele mezi Vodárenskou společností Táborsko s.r.o., a Ing. 
Štěpánem Pavlíkem, která byla uzavřena dne 14. 3. 2019; 

f) Smlouvu o výkonu funkce jednatele mezi Vodárenskou společností Táborsko s.r.o., a Mgr. 
Ing. Martinem Doležalem, která byla uzavřena dne 14. 3. 2019; 

g) Smlouvu o výkonu funkce jednatele mezi Vodárenskou společností Táborsko s.r.o., a Ing. 
Jiřím Šimánkem, která byla uzavřena dne 14. 3. 2019. 

Hlasování 18A/0N/0Z 
 
ZM po projednání 
Usnesením č. 28/2019/4 
I. Bere na vědomí 
a) zápis č. 1 z jednání Finančního výboru ZM Sezimovo Ústí ze dne 4. 3. 2019; 
b) zápis č. 2 z jednání Finančního výboru ZM Sezimovo Ústí ze dne 8. 4. 2019. 
Hlasování 18A/0N/0Z 
 
ZM po projednání 
Usnesením č. 29/2019/4 
I. Souhlasí 
s celoročním hospodařením města Sezimovo Ústí za r. 2018, a to bez výhrad. 
Hlasování 18A/0N/0Z 
 
ZM po projednání 
Usnesením č. 30/2019/4 
I. Schvaluje 
účetní závěrku města Sezimovo Ústí za r. 2018. 
Hlasování 18A/0N/0Z 
 
 
ZM po projednání 
Usnesení č. 31/2019/4 
I. Bere na vědomí  
základní informace o hospodaření města Sezimovo Ústí za období leden - duben r. 2019. 
Hlasování 19A/0N/0Z 
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ZM po projednání 
Usnesením č. 32/2019/4 
I. Schvaluje  
poskytnutí investiční dotace FK Spartak MAS Sezimovo Ústí, z.s., Sezimovo Ústí, sportovní areál 
Soukeník č. 684, PS 44, 391 02, IČ: 47267771, na realizaci projektu „REKO FOTBALOVÉHO 
STADIONU“ na pozemcích parc. č. 651/31 a parc.č. 651/12 k.ú. Sezimovo Ústí za podmínek:  
a) Celkové předpokládané uznatelné náklady projektu činí 21.793.561 Kč; 
b) Dotace bude poskytnuta max. ve výši 2.000.000 Kč, nejvýše však 9,18 % celkových uznatelných 

nákladů projektu; 
c) projekt bude realizován nejpozději do 30. 6. 2020,  
d) žadatel se zaváže provádět opravy a údržbu pronajatého nemovitého majetku dle nájemní 

smlouvy ze dne 15. 8. 2014 v letech 2020 – 2022 min. ve výši 300.000 Kč ročně, 
e) Dotace bude vyplacena tak, že záloha (ex ante) na dotaci ve výši 75 % maximální výše dotace, 

tj. 1.500.000 Kč, bude žadateli poskytnuta po podpisu smlouvy, nejpozději do 1 měsíce od 
schválení dotace Zastupitelstvem města Sezimovo Ústí, 

f) doplatek dotace bude žadateli vyplacen ex post do 1 měsíce od vyúčtování skutečných 
oprávněných nákladů projektu, ne však dříve, než 31. 1. 2020, 

a uzavření smlouvy dle předloženého návrhu. 
II. Ukládá 
starostovi města zahrnout do návrhů rozpočtu města na r. 2020-2022 úpravu prostředků určených 
na opravy a údržbu sportovišť, resp. na neinvestiční transfery neziskovým a podobným subjektům. 
Hlasování 12A/2N/5Z 
 
ZM po projednání 
Usnesením č. 33/2019/4 
I. Schvaluje 
poskytnutí investiční dotace TJ Spartak MAS Sezimovo Ústí, z. s., Sezimovo Ústí, Na Házené 696, 
391 02, IČ: 00512419, na realizaci projektu „Softball ME 2020 – rekonstrukce antukového vnitřního 
pole, obnova trávníku, varovných zón a výstavba umělého zavlažovacího systému“ za podmínek:   
a) celkové předpokládané uznatelné náklady projektu činí 1.404.495 Kč; 
b) dotace bude poskytnuta max. ve výši 400.000 Kč, nejvýše však 28,48 % celkových uznatelných 

nákladů projektu; 
c) projekt bude realizován nejpozději do 30. 6. 2020,  
d) dotace bude vyplacena tak, že záloha (ex ante) na dotaci ve výši 75 % maximální výše dotace, tj. 

300.000 Kč, bude žadateli poskytnuta po podpisu smlouvy, nejpozději do 1 měsíce od schválení 
dotace Zastupitelstvem města Sezimovo Ústí, 

e) doplatek dotace bude žadateli vyplacen ex post do 1 měsíce od vyúčtování skutečných 
oprávněných nákladů projektu, ne však dříve, než 31. 1. 2020, 

a uzavření smlouvy dle předloženého návrhu. 
II. Souhlasí  
poskytnutí investiční dotace TJ Spartak MAS Sezimovo Ústí, z. s., Sezimovo Ústí, Na Házené 696, 
391 02, IČ: 00512419, na realizaci projektu „Softball ME 2020 – vybudování šaten a sociálního 
zařízení I. etapa“ za podmínek:  
a) celkové předpokládané uznatelné náklady projektu činí 750.000 Kč; 
b) dotace bude poskytnuta max. ve výši 200.000 Kč, nejvýše však 26,67 % celkových uznatelných 

nákladů projektu; 
c) projekt bude realizován nejpozději do 30. 6. 2020,  
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d) dotace bude vyplacena tak, že záloha (ex ante) na dotaci ve výši 75 % maximální výše dotace, tj. 
150.000 Kč, bude žadateli poskytnuta po podpisu smlouvy, nejpozději do 1 měsíce od schválení 
dotace Zastupitelstvem města Sezimovo Ústí, 

e) doplatek dotace bude žadateli vyplacen ex post do 1 měsíce od vyúčtování skutečných 
oprávněných nákladů projektu, ne však dříve, než 31. 1. 2020, 

a uzavření smlouvy dle předloženého návrhu. 
Hlasování 18A/0N/1Z 
 
ZM po projednání 
Usnesením č. 34/2019/4 
I. Schvaluje 
a) podání žádosti o dotaci z programu „Účelové investiční dotace pro jednotky sboru 

dobrovolných hasičů obcí“, výzva JSDH_V2_2020: „Pořízení nového dopravního automobilu“ 
vyhlášeného MV – generálním ředitelstvím HZS, na projekt: „Pořízení dopravního automobilu 
pro JSDH Sezimovo Ústí“, a realizaci projektu v případě přiznání dotace; 

b) zajištění předfinancování a spolufinancování projektu: „Pořízení dopravního automobilu pro 
JSDH Sezimovo Ústí“ tak, že celkové náklady projektu budou v maximální výši 900.000 Kč vč. 
DPH a budou hrazeny z vlastních finančních prostředků města. 

Hlasování 19A/0N/0Z 
 
ZM po projednání 
Usnesením č. 35/2019/4 
I. Schvaluje  
a) podání žádosti v rámci výzvy k předkládání žádostí o podporu kinematografie Digitalizace a 

modernizace kin, ev.č. výzvy 2019-4-1-13 , vyhlášené Státním fondem kinematografie, a to na 
realizaci projektu: „Modernizace kina SPEKTRUM Sezimovo Ústí“; 

b) zajištění předfinancování a spolufinancování projektu: „Modernizace kina SPEKTRUM 
Sezimovo Ústí“ v případě schválení dotace dle písm. a) tak, že celkové náklady projektu budou 
v maximální výši 1.950.000 Kč vč. DPH. 

Hlasování 19A/0N/0Z 
 
ZM po projednání 
Usnesením č. 36/2019/4 
I. Schvaluje 
RO ZM Sezimovo Ústí na r. 2019 č. 24 – 37: 
a) rozpočtové opatření ZM č. 24  
Název: Likvidace pojistných událostí - Oprava poničených autobusových zastávek a výměna 
mincovních automatů (WC Rudé armády) a přijetí pojistného plnění spojeného s likvidací těchto 
škodních událostí  

                                                          tis. Kč  
Nedaňové příjmy  122,0  
Běžné výdaje  122,0   
Saldo  0,0  
  
b) rozpočtové opatření ZM č. 25  
Název: Poskytnutí neinvestičního příspěvku MŠ Sezimovo Ústí, Lipová 649 na pokrytí nákladů na 
opravy kanalizační přípojky a odstranění hydrantu (dokončovací práce havárie z r. 2018)  
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ZMĚNA ZÁVAZNÝCH UKAZATELŮ – ROZPOČTOVÁ VĚTA   
ORJ  Odd.§  POLOŽKA  TEXT            tis. Kč  

427  3111  5331  Neinvestiční příspěvky zřízeným PO  91,0  
  
 c) rozpočtové opatření ZM č. 26 
Název: Přijetí neinvestiční dotace s nutností dofinancování z vlastních zdrojů – projekt „Ozbrojený 
útočník“ a její použití na zpracování bezpečnostních auditů pro ZŠ Sezimovo Ústí 

       tis. Kč 
Přijaté transfery 66,0 
Běžné výdaje 66,0 
Saldo 0,0 
 
d) rozpočtové opatření ZM č. 27 
Název: Přijetí investiční dotace s nutností dofinancování z vlastních zdrojů na pořízení výkonného 
ponorného čerpadla v rámci dotačního programu Investiční dotace pro jednotky sborů 
dobrovolných hasičů obcí Jč. Kraje a pořízení čerpadla 

 
Přijaté transfery 30,0 
Investiční výdaje 45,0 
Běžné výdaje -15,0 
Saldo 0,0 
 
ZMĚNA ZÁVAZNÝCH UKAZATELŮ – NOVÝ INVESTIČNÍ VÝDAJ   
ORJ  Odd.§  POLOŽKA  TEXT           tis. Kč  

510  5512  6122  Stroje, přístroje a zařízení 45,0  
  
e) rozpočtové opatření ZM č. 28 
Název: Navýšení neinvestičního transferu ZŠ Sezimovo Ústí, Švehlova 111, z důvodu změny 
odpisového plánu navazujícího na provedené technické zhodnocení budovy – prostory tělocvičny  
 
ZMĚNA ZÁVAZNÝCH UKAZATELŮ 

ORJ O§ POL TEXT  tis. Kč 

424 3117 5331 
Neinvestiční příspěvky zřízeným 
příspěvkovým organizacím 73,0 

 
f) rozpočtové opatření ZM č. 29 
Název: Navýšení povinného odvodu z fondu investic ZŠ Sezimovo Ústí, Švehlova 111, do rozpočtu 
zřizovatele   

        tis. Kč     
Nedaňové příjmy 73,0 
Běžné výdaje 73,0 
Saldo 0,0 
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  ZMĚNA ZÁVAZNÝCH UKAZATELŮ 
ORJ O§ POL TEXT tis. Kč 
300 6171 2122 Odvody příspěvkových organizací 73,0 

 
g) rozpočtové opatření ZM č. 30 
Název: Změna v účtování o aktualizaci územního plánu  

       tis. Kč     
Kapitálové výdaje -144,0 
Běžné výdaje 144,0 
Výdaje celkem 0,0 

 
ZMĚNA ZÁVAZNÝCH UKAZATELŮ 

ORJ O§ POL TEXT  tis. Kč 
600 3635 6119 Ostatní nákupy dlouhodobého majetku -144,0 

 
h) rozpočtové opatření ZM č. 31 
Název: Navýšení neinvestičního transferu PO Správa města Sezimovo Ústí za účelem zajištění 
oplocení cesty - lokalita Soukeník (navazuje na investiční akci města Cesta Soukeník vč. oplocení)  
 
ZMĚNA ZÁVAZNÝCH UKAZATELŮ 

ORJ O§ POL TEXT  tis. Kč 

460 2219 5331 
Neinvestiční příspěvky zřízeným 
příspěvkovým organizacím 81,0 

 
i) rozpočtové opatření ZM č. 32 
Název: Navýšení výdajů na investiční akci „Rybník Kozský mlýn, 1. část (PD)“ 

       tis. Kč 
Kapitálové výdaje  340,0 
Změna stavu krátkodobých prostředků 
na BÚ 

  340,0  

 
ZMĚNA ZÁVAZNÝCH UKAZATELŮ – ROZPOČTOVÁ VĚTA 
ORJ Odd.§ POLOŽKA TEXT tis. Kč 
670 2341 6121 Budovy, haly a stavby, ORG 950 340,0 
 
j) rozpočtové opatření ZM č. 33 
Název: Snížení neinvestičního transferu PO Správa města Sezimovo Ústí z důvodu změny způsobu 
financování části údržby sportovišť 
 
ZMĚNA ZÁVAZNÝCH UKAZATELŮ 

ORJ O§ POL TEXT  tis. Kč 

460 3412 5331 
Neinvestiční příspěvky zřízeným 
příspěvkovým organizacím -550,0 
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k) rozpočtové opatření ZM č. 34 
Název: Investiční transfer organizaci FK Spartak MAS Sezimovo Ústí za účelem kofinancování 
projektu „REKO FOTBALOVÉHO STADIÓNU“  

       tis. Kč 
Kapitálové výdaje 1 500,0 
Běžné výdaje -300,0 
Změna stavu krátkodobých prostředků 
na BÚ 

1 200,0 

 
ZMĚNA ZÁVAZNÝCH UKAZATELŮ – ROZPOČTOVÁ VĚTA 
ORJ O§ POL Text tis. Kč 

300 3412 6322 Investiční transfery spolkům 1 500,0 
 
l) rozpočtové opatření ZM č. 35 
Název: Investiční transfer organizaci TJ Spartak MAS Sezimovo Ústí za účelem kofinancování 
projektů Softball ME 2020  

       tis. Kč 
Kapitálové výdaje  450,0 
Běžné výdaje -250,0 
Změna stavu krátkodobých prostředků 
na BÚ 

200,0 

 
ZMĚNA ZÁVAZNÝCH UKAZATELŮ – ROZPOČTOVÁ VĚTA 
ORJ O§ POL Text tis. Kč 

300 3412 6322 Investiční transfery spolkům 450,0 
 
m) rozpočtové opatření ZM č. 36 
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 25 37 
422 ZŠ Školní náměstí 628 45 9 
424 ZŠ Švehlova 111 24 13 
 
 
ZMĚNA ZÁVAZNÝCH UKAZATELŮ – ROZPOČTOVÁ VĚTA 
ORJ Odd.§ POLOŽKA TEXT  tis. Kč 
421 3113 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným PO 8,7 
422 3113 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným PO 9,9 
424 3117 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným PO 6,1 
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n) rozpočtové opatření ZM č. 37 
Název: Navýšení neinvestičního transferu ZŠ a MŠ Sezimovo Ústí, 9. května 489 za účelem 
financování oprav příček u školních družin (60 tis. Kč) a následné vymalování (20 tis. Kč)  
 
ZMĚNA ZÁVAZNÝCH UKAZATELŮ 

ORJ O§ POL TEXT  tis. Kč 

421 3113 5331 
Neinvestiční příspěvky zřízeným 
příspěvkovým organizacím 80,0 

Hlasování 18A/0N/1Z 
 
ZM po projednání 
Usnesením č. 37/2019/4 
I. Bere na vědomí 
informaci o stavu dotačních projektů města. 
Hlasování 19A/0N/0Z 
 
ZM po projednání 
Usnesením č. 38/2019/4 
I. Schvaluje  
prodej pozemku č. parc. 753/2 – trvalý travní porost, o výměře 100 m2, obec a k. ú. Sezimovo Ústí, 
manželům Dušanu Václavíkovi a Ivaně Václavíkové, trv. bytem Ústecká 3076, 390 01 Tábor, za 
cenu 1.500 Kč/m2 pozemku. Správní poplatek za přijetí návrhu na zahájení řízení o povolení vkladu 
do katastru nemovitostí hradí kupující.  
Hlasování 19A/0N/0Z 
 
ZM po projednání 
Usnesením č. 39/2019/4 
I. Schvaluje  
bezúplatný převod části pozemku parc.č. 6/3 o výměře 165 m2 dle GP č. 2844-27/2019, 
vyhotoveného Ing. Zdeňkem Bartoškem, Riegrova 275/II, Veselí nad Lužnicí, nově zaměřené a 
označené jako parc.č. 6/48 ostatní plocha/ostatní komunikace, v obci a k.ú. Sezimovo Ústí, 
z podílového spoluvlastnictví SJM Františka a Gabriely Bartoňových, oba trvale bytem V Údolní 
425, 391 56 Tábor – Měšice, a SJM Jiřího a Zdeňky Deptových, oba trvale bytem Údolní 978/17, 
390 02 Tábor, do vlastnictví města Sezimovo Ústí, s tím, že náklady za vyhotovení geometrického 
plánu a správní poplatek za přijetí návrhu na zahájení řízení o povolení vkladu do katastru 
nemovitostí hradí město Sezimovo Ústí.  
II. Schvaluje  
bezúplatný převod: 
a) části pozemku parc.č. 6/22 o výměře 15 m2 dle GP č. 2844-27/2019, vyhotoveného Ing. 

Zdeňkem Bartoškem, Riegrova 275/II, Veselí nad Lužnicí, nově zaměřené a označené jako 
parc.č. 6/49 ostatní plocha / ostatní komunikace;  

b) části pozemku parc.č. 6/30 o výměře 12 m2 dle GP č. 2844-27/2019, vyhotoveného Ing. 
Zdeňkem Bartoškem, Riegrova 275/II, Veselí nad Lužnicí, nově zaměřené a označené jako 
parc.č. 6/50 ostatní plocha / ostatní komunikace; 

, vše v obci a k.ú. Sezimovo Ústí, ze SJM Jiřího a Zdeňky Deptových, oba trvale bytem Údolní 
978/17, 390 02 Tábor, do vlastnictví města Sezimovo Ústí, s tím, že náklady za vyhotovení 
geometrického plánu a správní poplatek za přijetí návrhu na zahájení řízení o povolení vkladu do 
katastru nemovitostí hradí město Sezimovo Ústí.  
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III. Schvaluje  
odkup: 
a) části pozemku parc.č. 10/56 o výměře 10 m2 dle GP č. 2845-28/2019, vyhotoveného Ing. 

Zdeňkem Bartoškem, Riegrova 275/II, Veselí nad Lužnicí, nově zaměřené a označené jako díl a 
parc.č. 10/85;  

b) části pozemku parc.č. 10/59 o výměře 9 m2 dle GP č. 2845-28/2019, vyhotoveného Ing. 
Zdeňkem Bartoškem, Riegrova 275/II, Veselí nad Lužnicí, nově zaměřené a označené jako díl b 
parc.č. 10/85;  

c) části pozemku parc.č. 10/62 o výměře 8 m2 dle GP č. 2845-28/2019, vyhotoveného Ing. 
Zdeňkem Bartoškem, Riegrova 275/II, Veselí nad Lužnicí, nově zaměřené a označené jako díl c 
parc.č. 10/85;  

d) části pozemku parc.č. 10/65 o výměře 10 m2 dle GP č. 2845-28/2019, vyhotoveného Ing. 
Zdeňkem Bartoškem, Riegrova 275/II, Veselí nad Lužnicí, nově zaměřené a označené jako díl d 
parc.č. 10/85;  

e) části pozemku parc.č. 10/68 o výměře 11 m2 dle GP č. 2845-28/2019, vyhotoveného Ing. 
Zdeňkem Bartoškem, Riegrova 275/II, Veselí nad Lužnicí, nově zaměřené a označené jako díl e 
parc.č. 10/85;  

tj. pozemku nově zaměřeného jako parc.č. 10/85 ostatní plocha/ostatní komunikace o výměře 48 
m2, v obci a k.ú. Sezimovo Ústí, ze SJM Karla a Hany Parmových, trvale bytem Ke Kateřinkám 
1407/9, 149 00 Praha 4 – Chodov, do vlastnictví města Sezimovo Ústí, za cenu 150 Kč/m2 s tím, že 
náklady za vyhotovení geometrického plánu a správní poplatek za přijetí návrhu na zahájení řízení 
o povolení vkladu do katastru nemovitostí hradí město Sezimovo Ústí.  
Hlasování 19A/0N/0Z 
 
 
 
 
 
    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 6. 6. 2019 


