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Zápis 
 ze zasedání Zastupitelstva města Sezimovo Ústí, 

konaného dne 15.02.2023 od 18:00 hodin v budově Spektra v Sezimově Ústí  
 
Přítomno:                18 viz prezenční listina (Omluvili se: Josef Králík, Petr Smetana, Libor Borč). 
Z jednání ZM je pořízen zvukový záznam zveřejněný na webových stránkách města Sezimovo Ústí. 
 
Program: 

1. Zahájení, schválení programu 
2. Volba mandátové, návrhové a volební komise 
3. Rozhodnutí o uvolnění pro výkon funkce starosty a místostarostky 
4. Volba místostarostky 
5. Zpráva o kontrole plnění usnesení z 2. veřejného zasedání ZM Sezimovo Ústí ze dne 

14.12.2022 
6. Regulace nočního klidu, ochrana veřejného pořádku (mat. č. 1/2023) 
7. Obecně závazná vyhláška o obecní policii (mat. č. 2/2023) 
8. Odměny za výkon funkce neuvolněným členům ZM (mat. č. 3/2023) 
9. Rybníček Nechyba – odkup pozemků (mat. č. 4/2023) 
10. Rybníček Nechyba – odkup pozemků – město Tábor (mat. č. 5/2023) 
11. Rybníček Nechyba – odkup pozemků (mat. č. 6/2023) 
12. Budoucí výstavba lokality Nechyba III. – kupní smlouvy (mat. č. 7/2023) 
13. VST – dodatek ke smlouvě o zápůjčce (mat. č. 8/2023) 
14. Komunitní plán sociálních služeb – akční plán pro rok 2023 (mat. č. 9/2023)  
15. Bezúplatný převod laviček Správě města Sezimovo Ústí (mat. č. 10/2023) 
16. Zápis č. 1 z jednání Kontrolního výboru ZM Sezimovo Ústí (mat. č. 11/2023) 
17. Zápis č. 2 z jednání Finančního výboru ZM Sezimovo Ústí (mat. č. 12/2023)  
18. Rozpočtová opatření zastupitelstva města na r. 2023 č. 2–5 (mat. č. 13/2023) 
19. Dar na zmírnění škod v Turecku a Sýrii (mat. č. 14/2023) 
20. Dotazy občanů 
21. Závěr 

 
1. Zahájení  
Starosta města, tj. Mgr. Ing. Martin Doležal, LL.M., oznámil rezignaci p. Vojtěcha Pražmy, 
místostarosty na funkci místostarosty, radního i zastupitele města a také to, že p. Petr Smetana 
připadá další v pořadí, ve smyslu zákonných předpisů. Ten je však z jednání zastupitelstva 
omluven. Celkový počet zastupitelů 18, tedy zastupitelstvo je usnášeníschopné.  Zastupitelé 
jednomyslně vzali na vědomí rezignaci p. Vojtěcha Pražmy. 
 
Starosta v souvislosti se situací v Turecku a Sýrii upravil program jednání, a to jeho rozšířením 
o bod 17. Přítomní zastupitelé jednomyslně schválili navržený program jednání. 
 
 
Rozhodnutí o způsobu voleb  
Starosta navrhl tento způsob voleb totožný jako na ustavujícím zasedání zastupitelstva. 
Volba mandátové, volební a návrhové komise je veřejná a volba místostarosty 
je tajná. 
Návrhy kandidátů podávají členové zastupitelstva. Návrhy kandidátů na volbu místostarosty města 
podávají zastupitelé – zástupci volebních stran na výzvu předsedajícího v pořadí podle úspěšnosti 
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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 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 hlasovacího lístku s textem ano – ne do obálky, s níž 
jednotlivé členy ZM obchází volební komise, která následně vyhodnocuje hlasovací lístky. Volba z 
možností ano – ne se provádí zakroužkováním příslušné možnosti v hlasovacím lístku. 
Nezakroužkování ani jedné z těchto možností znamená zdržení se hlasování. 
Hlasování: 18 (osmnáct) pro; 0 (žádný) proti; 0 (žádný) se nezdržel. 
 
 
2. Volba návrhové, mandátové a volební komise 
Návrh, aby komise mandátová, volební a návrhová byly tříčlenné. 
Jiné návrhy na usnesení nebyly podány. 
Hlasování: 18 (osmnáct) pro; 0 (žádný) proti; 0 (žádný) se nezdržel. 
 
Volba mandátové komise:  
Předsedající navrhl tyto kandidáty: Jiří Ryzka (zvolen předsedou komise), Bc. Hana Nováková, 
Ing. Jiří Vavruška. 
Jiné návrhy nebyly podány. 
Navržení kandidáti nominaci přijali. 
Hlasování: 18 (osmnáct) pro; 0 (žádný) proti; 0 (žádný) se nezdržel. 
 
Volba volební komise:  
Přesedající navrhl tyto kandidáty: Ing. Ivan Dvořák (zvolen předsedou komise), Ludmila Svatková, 
Ing. Karel Chotovinský. 
Jiné návrhy nebyly podány. 
Navržení kandidáti nominaci přijali. 
Hlasování 18 (osmnáct) pro; 0 (žádný) proti; 0 (žádný) se nezdržel. 

 
Volba návrhové komise:  
Předsedající navrhl tyto kandidáty: Ladislav Šebek, Miroslav Brož, Mgr. Pavel Vlček (zvolen 
předsedou návrhové komise). 
Jiné návrhy nebyly podány. 
Navržení kandidáti nominaci přijali. 
Hlasování: 18 (osmnáct) pro; 0 (žádný) proti; 0 (žádný) se nezdržel. 
 
Členové návrhové komise mezi sebou zvolili jejich předsedu, kterým je Mgr. Pavel Vlček. 
Ověřovateli zápisu tak jsou tedy Ladislav Šebek a Miroslav Brož. 
 
3. Rozhodnutí o uvolnění pro výkon funkce starosty a místostarostky 
Starosta města navrhuje, aby starosta a místostarostka města byli pro výkon své funkce 
dlouhodobě, ve smyslu ust. § 71 zákona o obcích, uvolněni s tím, že místostarostka bude uvolněna 
až s účinností od 01.08.2023. 
Jiné návrhy nebyly podány. 
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Hlasování: 18 (osmnáct) pro; 0 (žádný) proti; 0 (žádný) se nezdržel. 
 
4. Volba místostarostky 
Starosta města požádal zástupce volebních stran, v pořadí podle výsledků voleb, aby přednesli své 
návrhy na obsazení funkce místostarosty města.  
Zelená pro město – starosta města navrhuje Mgr. Hanu Hemerkovou 
Město pro všechny –  bez návrhu 
Jednadvacítka pro město – bez návrhu 
Volební komise rozdala zastupitelům hlasovací lístky, poté od zastupitelů hlasovací lístky převzala 
a předseda volební komise Ing. Ivan Dvořák vyhlásil výsledek volby. 
Hlasování: 17 (sedmnáct) pro; 0 (žádný) proti; 1 (jeden) se zdržel. 
 
5. Zpráva o kontrole plnění usnesení z 2. veřejného zasedání ZM Sezimovo Ústí ze dne 
14.12.2022 
Materiál komentoval p. starosta. 
Bez diskuse. 
Hlasování: 18 (osmnáct) pro; 0 (žádný) proti; 0 (žádný) se nezdržel. 
 
6. Regulace nočního klidu, ochrana veřejného pořádku (mat. č. 1/2023) 
Materiál komentoval p. starosta a Mgr. Nedvědová. 
Diskuse: Ing. Havlík (navrhuje rozšířit omezení) Ing. Vavruška, p. Ladislav Šebek, Mgr. Richterová 
Hlasování: 17 (sedmnáct) pro; 0 (žádný) proti; 1 (jeden) se zdržel. 
 
7. Obecně závazná vyhláška o obecní policii (mat. č. 2/2023) 
Materiál komentoval p. starosta. 
Bez diskuse. 
Hlasování: 18 (osmnáct) pro; 0 (žádný) proti; 0 (žádný) se nezdržel. 
 
8. Odměny za výkon funkce neuvolněným členům ZM (mat. č. 3/2023) 
Materiál komentoval p. starosta, který reflektuje novou právní úpravu a nově upravuje i odměnu 
pro neuvolněného místostarostu města, který dříve absentoval. 
Bez diskuse. 
Hlasování: 18 (osmnáct) pro; 0 (žádný) proti; 0 (žádný) se nezdržel. 
 
9. Rybníček Nechyba – odkup pozemků (mat. č. 4/2023) 
Materiál komentoval p. starosta. 
Bez diskuse. 
Hlasování: 18 (osmnáct) pro; 0 (žádný) proti; 0 (žádný) se nezdržel. 
 
10. Rybníček Nechyba – odkup pozemků – město Tábor (mat. č. 5/2023) 
Materiál komentoval p. starosta. 
Bez diskuse. 
Hlasování: 18 (osmnáct) pro; 0 (žádný) proti; 0 (žádný) se nezdržel. 
 
11. Rybníček Nechyba – odkup pozemků (mat. č. 6/2023) 
Materiál komentoval p. starosta. 
Bez diskuse. 
Hlasování: 17 (sedmnáct) pro; 0 (žádný) proti; 1 (jeden) se zdržel. 
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12. Budoucí výstavba lokality Nechyba III. – kupní smlouvy (mat. č. 7/2023) 
Materiál komentoval p. starosta. 
Bez diskuse. 
Hlasování: 18 (osmnáct) pro; 0 (žádný) proti; 0 (žádný) se nezdržel. 
 
13. VST – dodatek ke smlouvě o zápůjčce (mat. č. 8/2023) 
Materiál komentoval p. starosta. 
Bez diskuse. 
Hlasování: 18 (osmnáct) pro; 0 (žádný) proti; 0 (žádný) se nezdržel. 
 
14. Komunitní plán sociálních služeb – akční plán pro rok 2023 (mat. č. 9/2023)  
Materiál komentoval p. starosta. 
Bez diskuse. 
Hlasování: 18 (osmnáct) pro; 0 (žádný) proti; 0 (žádný) se nezdržel. 
 
15. Bezúplatný převod laviček Správě města Sezimovo Ústí (mat. č. 10/2023) 
Materiál komentoval p. starosta. 
Bez diskuse. 
Hlasování: 18 (osmnáct) pro; 0 (žádný) proti; 0 (žádný) se nezdržel. 
 
16.  Zápis č. 1 z jednání Kontrolního výboru ZM Sezimovo Ústí (mat. č. 11/2023) 
Materiál komentoval p. starosta a z důvodu absence pana předsedy této komise plně odkazuje 
na předložený materiál. 
Bez diskuse. 
Hlasování: 18 (osmnáct) pro; 0 (žádný) proti; 0 (žádný) se nezdržel. 
 
17. Zápis č. 2 z jednání Finančního výboru ZM Sezimovo Ústí (mat. č. 12/2023)  
Materiál komentovala paní předsedkyně této komise a plně odkazuje na předložený materiál. 
Bez diskuse. 
Hlasování: 18 (osmnáct) pro; 0 (žádný) proti; 0 (žádný) se nezdržel. 
 
18. Rozpočtová opatření zastupitelstva města na r. 2023 č. 2–5 (mat. č. 13/2023) 
Materiál komentovala paní tajemnice MěÚ. 
Bez diskuse. 
Hlasování: 18 (osmnáct) pro; 0 (žádný) proti; 0 (žádný) se nezdržel. 
 
19. Dar na zmírnění škod v Turecku a Sýrii (mat. č. 14/2023) 
Materiál komentoval p. starosta. 
Diskuse: Ing. Vavruška 
Hlasování: 18 (osmnáct) pro; 0 (žádný) proti; 0 (žádný) se nezdržel. 
 
20. Dotazy občanů 
Obyvatelka domu v ulici Táborská, Sezimovo Ústí, se dotazuje v souvislosti s regulací v ulici 
Táborská, kde žije, s projednávanou obecně závaznou vyhláškou. Popisuje, jak provoz diskotéky 
Apollo negativně ovlivňuje jejich bydlení. Dochází ke znečišťování a poškozování jejich majetku, 
zmiňuje i protiprávní parkování vozů taxi služby. 
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Obyvatelka domu v ulici Vaníčkova, Sezimovo Ústí, se dotazuje, zda se regulace dle obecně 
závazné vyhlášky týká i ul. Vaníčkové. Zde by dle jejího soudu měla platit také výraznější omezení, 
v souvislosti s restaurací U Křivánků a U Růže. 
 
Pan Šebek hovoří o restauraci U Křivánků, hluk z restaurace je slyšet až za řeku na fotbalové hřiště. 
 
21.  Závěr 
Závěrem pan starosta poděkoval zastupitelkám a zastupitelům za jejich účast, stejně jako dalším 
spolupracujícím a přítomným osobám s tím, že další zasedání zastupitelstva obce je stanoveno na 
12.04.2023. Starosta města v 19:42 h jednání 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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mgr. Ing. Martin Doležal LL.M. v. r.               Mgr. Hana Hemerková 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 17.02.2023 
 

 


