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Zápis 
 z ustavujícího zasedání Zastupitelstva města Sezimovo Ústí, 

konaného dne 19.10.2022 od 18:00 hodin ve velkém sále kina Spektrum v Sezimově Ústí  
 
Počet zastupitelů:  21  
Libor Borč, Miroslav Brož, Mgr. Ing. Martin Doležal, LL.M, Vladislava Dufková, Ing. Ivan Dvořák, Ing. 
Miroslav Havlík, Mgr. Hana Hemerková, Ing. Karel Chotovinský, Ing. arch. Alena Kalinová, Milena 
Kottová, Josef Králík, Bc. Hana Nováková, Vojtěch Pražma, Mgr. Jana Richterová, Jiří Ryzka, 
Ing. Jaroslav Soldát, PhD., Ludmila Svatková, Ladislav Šebek, Ing. Jiří Vavruška, Milan Veselý. Mgr. 
Pavel Vlček. 
 
Přítomno:                20 viz prezenční listina (Omlouvá se: Ludmila Svatková). 
Z jednání ZM je pořízen zvukový záznam zveřejněný na webových stránkách města Sezimovo Ústí. 
 
Program: 
1. Zahájení 
2. Složení slibu členů ZM 
3. Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu 
4. Rozhodnutí o způsobu voleb 
5. Volba mandátové, volební a návrhové komise 
6. Kontrola osvědčení o zvolení mandátovou komisí 
7. Rozhodnutí o počtu místostarostů 
8. Rozhodnutí o uvolnění pro výkon funkce starosty a místostarosty (místostarostů) 
9. Volba starosty 
10. Volba místostarosty (místostarostů) 
11. Volba členů RM 
12. Odměny za výkon funkce neuvolněným členům ZM  
13. Závěr 
 
1. Zahájení  
Jednání předsedal dosavadní starosta města, tj. Mgr. Ing. Martin Doležal, LL.M., dále též jako 
„předsedající“. Přivítal přítomné zastupitelky, resp. zastupitele, a hosty. Informoval o tom, že 
marně uplynula lhůta pro podání návrhu na neplatnost voleb nebo neplatnost hlasování 
v Sezimově Ústí k soudu, přičemž žádná taková žaloba podána nebyla. Zároveň bylo naplněno 
ustanovení § 93 odst. 1 zákona o obcích, tedy Městský úřad Sezimovo Ústí informoval o místě, 
době a navrženém programu připravovaného zasedání zastupitelstva obce alespoň 7 dní 
před zasedáním zastupitelstva obce. Seznámil přítomné členy s navrženým programem a současně 
vyzval k jeho doplnění či připomínkování. Této možnosti nikdo nevyužil. Program byl tedy schválen 
jako celek. 
Hlasování 20 (dvacet) pro; 0 (žádný) proti; 0 (žádný) se nezdržel. 
 
2. Složení slibu členů ZM 
Předsedající přečetl slib zastupitele ve znění: „Slibuji věrnost České republice. Slibuji na svou čest 
a svědomí, že svoji funkci budu vykonávat svědomitě, v zájmu města a jeho občanů a řídit 
se Ústavou a zákony České republiky“. Všichni členové ZM složili slib pronesením slova „slibuji“, 
který stvrdili svým vlastnoručním podpisem a podali ruku předsedajícímu. Předsedající 
konstatoval, že všichni přítomní zastupitelé složili slib zastupitele bez výhrad. 
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3. Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu 
Předsedající konstatoval, že v souladu s platným jednacím řádem Zastupitelstva města Sezimovo 
Ústí budou ověřovateli zápisu ti členové návrhové komise, kteří nebudou jejím předsedou. Členy 
návrhové komise zvolí toto zasedání zastupitelstva města v rámci bodu 5 svého programu jednání. 
Dále konstatoval, že zápis z tohoto ustavujícího zasedání zastupitelstva vyhotoví zaměstnankyně 
Městského úřadu v Sezimově Ústí, Ing. Mgr. Petra Nedvědová.  

 
 

4. Rozhodnutí o způsobu voleb 
Předsedající navrhl tento způsob voleb platný pro toto ustavující zasedání zastupitelstva: 
Volba mandátové, volební a návrhové komise je veřejná a volba starosty, místostarosty 
či místostarostů a ostatních členů rady města je tajná. 

Návrhy kandidátů podávají členové zastupitelstva. Návrhy kandidátů na volbu starosty, 
místostarosty, resp. místostarostů a ostatních členů rady města podávají zastupitelé - zástupci 
volebních stran na výzvu předsedajícího v pořadí podle úspěšnosti volebních stran v proběhlých 
komunálních volbách. Návrhy kandidátů do ostatních volených funkcí podává jako první 
předsedající.  
Nejprve se hlasuje o kandidátovi navrženém jako prvním, poté o kandidátovi navrženém po něm 
atd. až do vyčerpání návrhů. Zvolením plného počtu členů každého orgánu se další návrhy 
kandidátů považují za nepřijaté. V případě voleb kandidátů do rady města se hlasuje postupně               
o jednotlivých členech rady města. V případě voleb do mandátové, volební a návrhové komise 
se volí obsazení těchto orgánů najednou (celá sestava kandidátů). 
Veřejné hlasování se provádí zdvižením ruky pro návrh nebo proti návrhu nebo zdržením 
se hlasování. Tajné hlasování se provádí vložením lístku s textem „ano“ či „ne“ do volební urny, 
se kterou jednotlivé členy ZM obchází volební komise, která následně vyhodnocuje hlasovací lístky. 
Volba z možností „ano“ či „ne“ se provádí zakroužkováním příslušné možnosti na hlasovacím 
lístku. Nezakroužkování ani jedné z těchto možností znamená zdržení se hlasování. 
Jiné návrhy na usnesení nebyly podány. 
Hlasování 20 (dvacet) pro; 0 (žádný) proti; 0 (žádný) se nezdržel. 
 
5. Volba mandátové, volební a návrhové komise 
Předsedající navrhl, aby všechny jmenované komise byly tříčlenné. 
Jiné návrhy na usnesení nebyly podány. 
Hlasování 20 (dvacet) pro; 0 (žádný) proti; 0 (žádný) se nezdržel. 
 
Volba mandátové komise:  
Předsedající navrhl tyto kandidáty: Jiří Ryzska (zvolen předsedou komise), Bc. Hana Nováková, Ing. 
Jiří Vavruška. 
Jiné návrhy nebyly podány. 
Navržení kandidáti nominaci přijali. 
Hlasování 20 (dvacet) pro; 0 (žádný) proti; 0 (žádný) se nezdržel. 
 
Volba volební komise:  
Přesedající navrhl tyto kandidáty: Ing. Ivan Dvořák (zvolen předsedou komise), Ing. Miroslav Havlík, 
Ing. Karel Chotovinský. 
Jiné návrhy nebyly podány. 
Navržení kandidáti nominaci přijali. 
Hlasování 20 (dvacet) pro; 0 (žádný) proti; 0 (žádný) se nezdržel. 
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Volba návrhové komise:  
Předsedající navrhl tyto kandidáty: Ladislav Šebek, Miroslav Brož, Josef Králík (zvolen předsedou 
návrhové komise). 
Jiné návrhy nebyly podány. 
Navržení kandidáti nominaci přijali. 
Hlasování 20 (dvacet) pro; 0 (žádný) proti; 0 (žádný) se nezdržel. 
 
Členové návrhové komise mezi sebou zvolili předsedu návrhové komise, kterým je p. Josef Králík. 
Ověřovateli zápisu tak jsou tedy Ladislav Šebek a Miroslav Brož. 
 
6. Kontrola osvědčení o zvolení mandátovou komisí 
Mandátová komise postupně obešla zastupitele a zkontrolovala jejich osvědčení o zvolení členem 
či členkou ZM – předseda mandátové komise Jiří Ryzska konstatoval, že mandáty všech 
přítomných zastupitelů jsou platné. 
 

7. Rozhodnutí o počtu místostarostů 
Předsedající podal návrh na zřízení pouze jedné funkce místostarosty města. Místostarosta města 
dle ust § 104 zákona o obcích zastupuje starostu v době jeho nepřítomnosti nebo v době, kdy 
starosta funkci nevykonává. 
Jiné návrhy nebyly podány. 
Hlasování 20 (dvacet) pro; 0 (žádný) proti; 0 (žádný) se nezdržel. 
 
8. Rozhodnutí o uvolnění pro výkon funkce starosty a místostarostů 
Předsedající navrhuje, aby dva zastupitelé byli pro výkon své funkce dlouhodobě uvolněni 
ve smyslu ust. § 71 zákona o obcích, a to starosta a místostarosta. 
Jiné návrhy nebyly podány. 
Hlasování 20 (dvacet) pro; 0 (žádný) proti; 0 (žádný) se nezdržel. 
 
9. Volba starosty 
Zástupci volebních stran, v pořadí podle výsledků voleb, přednesli své návrhy na obsazení funkce 
starosty města.  
Zelená pro město – Mgr. Hana Hemerková navrhuje Mgr. Ing. Martina Doležala LL.M. 
Město pro všechny -  bez  návrhu 
Jednadvacítka pro město– bez návrhu 
KSČM -  bez návrhu 
Navržený kandidát nominaci přijal. 
Volební komise rozdala zastupitelům hlasovací lístky, poté od zastupitelů hlasovací lístky převzala 
a předseda volební komise Ing. Ivan Dvořák vyhlásil výsledek volby. 
Hlasování 20 (dvacet) pro; 0 (žádný) proti; 0 (žádný) se nezdržel. 
 
10. Volba místostarosty 
Nově zvolený starosta, resp. předsedající požádal zástupce volebních stran, v pořadí podle 
výsledků voleb, aby přednesli své návrhy na obsazení funkce místostarosty města.  
Zelená pro město – bez návrhu 
Město pro všechny -  Ing. Jaroslav Soldát, Ph.D. navrhuje pana Vojtěcha Pražma 
Jednadvacítka pro město – bez návrhu 
KSČM -  bez návrhu 
Volební komise rozdala zastupitelům hlasovací lístky, poté od zastupitelů hlasovací lístky převzala 
a předseda volební komise Ing. Ivan Dvořák vyhlásil výsledek volby. 
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Hlasování 19 (devatenáct) pro; 0 (nula) proti; 1 (jeden) se zdržel. 
 
 

11. Volba členů rady města 
Pan starosta předložil zastupitelům návrh, aby rada města byla sedmičlenná.  
Jiné návrhy nebyly podány. 
Hlasování 20 (dvacet) pro; 0 (žádný) proti; 0 (žádný) se nezdržel. 
 
Vzhledem k tomu, že starosta a místostarostka města jsou automaticky členy rady města, bude 
voleno pouze zbývajících 5 členů rady města tak, aby rada města byla sedmičlenná. 
 

Zelená pro město, konkr. Mgr. Ing. Martin Doležal, LL.M. přednesl návrh na obsazení funkce 
třetího člena rady města, a to Mgr. Hanu Hemerkovou. 
Město pro všechny, Jednadvacítka pro město a KSČM – nemají žádného kandidáta. 
Navržený kandidát svoji nominaci přijímá. 
Volební komise rozdala zastupitelům hlasovací lístky, poté od zastupitelů hlasovací lístky převzala 
a předseda volební komise Ing. Ivan Dvořák vyhlásil výsledek volby. 
Hlasování 20 (dvacet) pro; 0 (nula) proti; 0 (nula) se zdržel. 
 
Zelená pro město, konkr. Ing. Ivan Dvořák, přednesl návrh na obsazení funkce čtvrtého  člena RM, 
a to Ing. arch. Alenu Kalinovou. 
Město pro všechny, Jednadvacítka pro město a KSČM – nemají žádného kandidáta. 
Navržená kandidátka svoji nominaci přijímá. 
Volební komise rozdala zastupitelům hlasovací lístky, poté od zastupitelů hlasovací lístky převzala 
a předseda volební komise Ing. Ivan Dvořák vyhlásil výsledek volby. 
Hlasování 20 (dvacet) pro; 0 (žádný) proti; 0 (žádný) se nezdržel.  
 
Zelená pro město, konkr. Mgr. Pavel Vlček, přednesl svůj návrh na obsazení pátého člena RM, a to 
p. Milana Veselého. 
Město pro všechny, Jednadvacítka pro město a KSČM – nemají žádného kandidáta. 
Navržený kandidát svoji nominaci přijímá. 
Volební komise rozdala zastupitelům hlasovací lístky, poté od zastupitelů hlasovací lístky převzala 
a předseda volební komise Ing. Ivan Dvořák vyhlásil výsledek volby. 
Hlasování 20 (dvacet) pro; 0 (žádný) proti; 0 (žádný) se nezdržel. 
 

Zelená pro město, konkr. p. Ladislav Šebek přednesl svůj návrh na obsazení funkce šestého člena 
RM, p. Libora Borče. 
Město pro všechny, Jednadvacítka pro město a KSČM – nemají žádného kandidáta. 
Navržený kandidát svoji nominaci přijímá. 
Volební komise rozdala zastupitelům hlasovací lístky, poté od zastupitelů hlasovací lístky převzala 
a předseda volební komise Ing. Ivan Dvořák vyhlásil výsledek volby. 
Hlasování 20 (dvacet) pro; 0 (nula) proti; 0 (nula) se zdržel. 
 

Město pro všechny, konkr. p. Vojtěch Pražma, přednesl svůj návrh na obsazení funkce sedmého 
člena RM, a sice Ing. Jaroslava Soldáta Ph.D. 
Zelená pro město, Jednadvacítka pro město a KSČM – nemají žádného kandidáta. 
Navržený kandidát svoji nominaci přijímá. 
Volební komise rozdala zastupitelům hlasovací lístky, poté od zastupitelů hlasovací lístky převzala 
a předseda volební komise Ing. Ivan Dvořák vyhlásil výsledek volby. 
Hlasování 19 (devatenáct) pro; 0 (žádný) proti; 1 (jeden) se zdržel. 
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Nově zvolený starosta města všem nově zvoleným členům rady města pogratuloval. 
 

 
12. Odměny neuvolněným členům zastupitelstva města 
Pan starosta předložil materiál s návrhem na odměny neuvolněným členům Zastupitelstva města 
Sezimovo Ústí.  
Jiné návrhy nebyly podány. 
Hlasování 20 (dvacet) pro; 0 (žádný) proti, 0 (žádný) se nezdržel. 
 
13. Závěr 
Závěrem pan starosta poděkoval zastupitelkám a zastupitelům za jejich účast, stejně jako dalším 
spolupracujícím a přítomným osobám. P. starosta pohovořil o nastávajících úkonech orgánů obce, 
zejména o následujících termínech zastupitelstva obce i nejdůležitějších plánovaných úkonech. 
Nově zvolený místostarosta, p. Vojtěch Pražma, pohovořil krátce o své osobě. Pan starosta se těší 
na další plodnou spolupráci tak, aby bylo možné navázat na konstruktivní, tvůrčí a slušné prostředí, 
které v posledních letech panuje. Nově zvolený starosta ustanovující ZM Sezimovo Ústí 
v 19:18 hodin ukončil. 
 
Nedílnou součástí originálu tohoto zápisu jsou návrhy na usnesení a všechna přijatá usnesení, která byla 
předsedajícím a předsedou návrhové komise přednesena k projednávaným bodům programu, včetně textu 
slibu uvedeném pod bodem 2. 

 
 
 
 

Otisk razítka 
 
 
 
 
Mgr. Ing. Martin Doležal LL.M. v.r.               Vojtěch Pražma v.r. 
       starosta města              místostarosta města 
 
      
Ověřovatel:      Ladislav Šebek v.r. 
 
Ověřovatel:      Miroslav Brož v.r. 
     
Zapisovatelka:  Ing. Mgr. Petra Nedvědová v.r. 
 
 
Sezimovo Ústí dne 19.10.2022 
 

 


