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Zápis 
 z 1. veřejného zasedání Zastupitelstva města Sezimovo Ústí, 

konaného dne 24.11.2022 od 18:00 hodin ve velké zasedací místnosti MěÚ, Sezimovo Ústí. 

 
Počet zastupitelů:  21 
Přítomno:                20 viz prezenční listina  
Omluveni:            1 (Ing. Ivan Dvořák) 
Z jednání ZM je pořízen zvukový záznam zveřejněný na webových stránkách města Sezimovo Ústí. 
 
Program: 
1. Zahájení 
2. Složení slibu člena ZM 
3. Volba mandátové, volební a návrhové komise 
4. Kontrola osvědčení o zvolení mandátovou komisí 
5. Zpráva o kontrole plnění usnesení z 22. veřejného zasedání ZM Sezimovo Ústí ze dne 

07.09.2022 
6. Zřízení a obsazení výborů zastupitelstva města (mat. č. 2/2022/ustav.) 
7. Spolufinancování prokazatelné ztráty MHD na rok 2023, Změny tarifů MHD (mat. č. 

3/2022/ustav.) 
8. Příspěvek na prodloužení vodovodního řadu ul. Pod Kovosvitem (mat. č. 4/2022/ustav.) 
9. Vyúčtování dotace TJ Spartak MAS (mat. č. 5/2022/ustav.) 
10. Základní informace o hospodaření města Sezimovo Ústí za období leden-říjen r. 2022 

 (mat. č. 6/2022/ustav.) 
11. Rozpočtová opatření zastupitelstva města na rok 2022 č 42-46 (mat. č. 7/2022/ustav.) 
12. Sociální fond města Sezimovo Ústí pro r. 2022 (mat. č. 8/2022/ustav.) 
13. Odměny členům komisí (mat. č. 9/2022/ustav.) 
14. Dotazy občanů 
15. Závěr 
 
Materiály obdrželi zastupitelé v předstihu. U prezence byl předán aktualizovaný mat. 
č. 2/2022/ustav. k bodu 2) a 3/2022/ustav. k bodu 3) a dále materiál č. 9/2022/ustav. k bodu 13. 
Byla předložena Zpráva o kontrole plnění usnesení z 22. veřejného zasedání ZM Sezimovo Ústí 
ze dne 07.09.2022. K projednaným materiálům byly předsedou návrhové komise přečteny návrhy 
na usnesení, které jsou včetně všech přijatých usnesení nedílnou součástí originálu tohoto zápisu. 
 
1.  Zahájení 
1. veřejné zasedání ZM Sezimovo Ústí zahájil starosta města Mgr. Ing. Martin Doležal, LL.M. 
v 18:00 hodin za přítomnosti 20 členů ZM, tj. nadpoloviční většina – ZM bylo usnášeníschopné. 
Omluvil nepřítomného zastupitele, Ing. Ivana Dvořáka.  
 
Následně starosta města seznámil přítomné členy ZM s programem jednání tak, jak jej doporučila 
rada města s tím, že se navrhuje doplnění programu zastupitelstva města o bod 13. Odměny 
členům komisí (mat. č. 9/2022/ustav.) a vyzval členy ZM k jeho doplnění či připomínkám, této 
možnosti nebylo využito a program 1. veřejného zasedání ZM Sezimovo Ústí byl jako celek 
schválen. 
Hlasování: 20A/0N/0Z 
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2. Složení slibu člena ZM 
Starosta města vyzval pí Ludmilu Svatkovou, které vznikl mandát dne 24.09.2022, ke složení slibu 
zastupitele. Starosta města přečetl slib zastupitele, pí Ludmila Svatková složila slib pronesením 
slova „slibuji“, který stvrdila svým vlastnoručním podpisem.  
 
3. Volba mandátové, volební a návrhové komise 
Rada města navrhla mandátovou komisi ve složení Bc. Nováková, pan Králík a pan Ryzka – 
předsedou se stal pan Ryzka; volební komisi ve složení Mgr. Vlček, Ing. Havlík a Ing. Chotovinský – 
předsedou se stal Ing. Havlík; návrhovou komisi ve složení pan Králík, pan Brož a pan Šebek – 
předseda se stal p. Králík. 
Hlasování: 20A/0N/0Z 
 
4. Kontrola osvědčení o zvolení mandátovou komisí 
Členové mandátní komise zkontrolovali osvědčení nově zvolené zastupitelky, paní Ludmily 
Svatkové, a konstatovali, že je v pořádku. 
 
5. Zpráva o kontrole plnění usnesení z 22. veřejného zasedání ZM Sezimovo Ústí 
ze dne 07.09.2022 
Zprávu komentoval p. místostarosta. 
Diskuse: 0 
Hlasování: 20A/0N/0Z 
 
6.  Zřízení a obsazení výborů zastupitelstva města (mat. č. 2/2022/ustav.) 
Materiál komentoval p. starosta. 
Diskuse: 0 
Hlasování: 20A/0N/0Z 
 
7.  Spolufinancování prokazatelné ztráty MHD na rok 2023, Změny tarifů MHD 
 (mat. č. 3/2022/ustav.) 
Materiál komentoval p. starosta. 
Diskuse: Mgr. Richterová, pí Svatková, Ing. Havlík, p. starosta. 
Hlasování: 18A/0N/2Z 
 
8. Příspěvek na prodloužení vodovodního řadu ul. Pod Kovosvitem (mat. č. 4/2022/ustav.) 
Materiál komentoval p. starosta. 
Diskuse: Ing. Vavruška 
Hlasování: 19A/0N/1Z 
 
9. Vyúčtování dotace TJ Spartak MAS (mat. č. 5/2022/ustav.) 
Materiál komentovali p. starosta, tajemnice MěÚ Ing. Svitáková a zastupitelka Ing. arch. Alena 
Kalinová. 
Diskuse: Ing. Vavruška, Ing. arch. Kalinová 
Hlasování: 19A/0N/1Z 
 
10. Základní informace o hospodaření města Sezimovo Ústí za období leden-říjen r. 2022  
(mat. č. 6/2022/ustav.) 
Materiál komentovala tajemnice MěÚ Ing. Svitáková  
Diskuse: 0 
Hlasování: 20A/0N/0Z 
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11. Rozpočtová opatření zastupitelstva města na rok 2022 č 42–46 (mat. č. 7/2022/ustav.) 
Materiál komentovali starosta města a tajemnice MěÚ Ing. Svitáková. 
Diskuse: Ing. Soldát, PhD., Ing. Svitáková, p. starosta, Bc. Holub 
Hlasování: 19A/0N/1Z 

12. Sociální fond města Sezimovo Ústí pro r. 2022 (mat. č. 8/2022/ustav.) 
Materiál komentoval p. starosta a tajemnice MěÚ Ing. Svitáková. 
Diskuse: 0 
Hlasování: 20A/0N/0Z 
 
13. Odměny členům komisí (mat. č. 9/2022/ustav.) 
Materiál komentoval p. starosta. 
Diskuse: 0 
Hlasování: 20A/0N/0Z 
 
14. Dotazy občanů 
- p. Veselý – dotaz na zpřístupnění cesty ve směru k Nechybě, z důvodu konání Mikulášského běhu 
pro děti od 3 let příští sobotu od 16:30 h, ve spolupráci s Městským střediskem kultury a sportu, 
p.o. 
- p. starosta – pozvánka na Reprezentační ples města Sezimovo Ústí 
- Ing. Havlík – řešení parkování u paneláku čp 630 a ZUŠ – žádost o zachování stávajících podmínek 
pro cyklisty 
 
15.  Závěr 
Na závěr p. starosta upozornil na neveřejné projednání rozpočtu města, na redukci vánočního 
osvětlení města z důvodu úspor v souvislosti s energetickou krizí a poděkoval zastupitelům města 
za účast, za jejich připomínky a názory a v 19:50 hodin 1. veřejné zasedání ZM Sezimovo Ústí 
ukončil. 

 
 
 
 
 
Mgr. Ing. Martin Doležal, LL.M., v. r.     Vojtěch Pražma v. r.  
starosta města               místostarosta města 
 
      

Ověřovatelé zápisu 
 
 
 
 
 
Miroslav Brož v. r.       Ladislav Šebek v. r. 
 
 
Zapsala: Petra Nedvědová 
Sezimovo Ústí, dne 24.11.2022 


