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Usnesení 
z ustavujícího zasedání Zastupitelstva města Sezimovo Ústí, konaného dne 1. 11. 2018 

od 18.00 hodin ve velkém sále kina SPEKTRUM, nám. T. Bati 701 v Sezimově Ústí 
 
 

Usnesení č. 1/2018/ustav. 
ZM schvaluje program ustavujícího zasedání ZM. 
Hlasování 21 A/0N/0Z 
 
Usnesení č. 2/2018/ustav. 
ZM schvaluje tento způsob voleb platný pro toto ustavující zasedání zastupitelstva: 
Volba mandátové, volební a návrhové komise je veřejná a volba starosty, místostarosty/ů 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 hlasovacího lístku s textem ano – ne do volební urny, 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 21A/0N/0Z 
 
Usnesení č. 3/2018/ustav. 
ZM rozhodlo, že mandátová, návrhová a volební komise budou trojčlenné. 
Hlasování 21A/0N/0Z 
 
Usnesení č. 4/2018/ustav. 
ZM volí tyto členy mandátové komise: Libor Borč, Ing. Jaroslav Soldát, Ph.D., Ing. Jiří Vavruška. 
 
Usnesení č. 5/2018/ustav. 
ZM volí tyto členy volební komise: Mgr. Hana Hemerková, Mgr. Petr Peroutka, Ing. Karel 
Chotovinský. 
Hlasování 21A/0N/0Z 
 
Usnesení č. 6/2018/ustav. 
ZM volí tyto členy návrhové komise: Jiří Ryzka, Mgr. Karel Chotovinský, Josef Králík. 
Hlasování 21A/0N/0Z 
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Usnesení č. 7/2018/ustav. 
ZM zřizuje funkci místostarosty města.  
Hlasování 21A/0N/0Z 
 
Usnesení č. 8/2018/ustav. 
ZM se usneslo, že dva zastupitelé budou pro svoji funkci dlouhodobě uvolněni, a to starosta a 
místostarosta města. 
Hlasování 21A/0N/0Z 
 
Usnesení č. 9/2018/ustav. 
ZM volí jako starostu města Mgr. Ing. Martina Doležala. 
Hlasování 21A/0N/0Z 
 
Usnesení č. 10/2018/ustav. 
ZM volí jako místostarostu města Ludmilu Svatkovou. 
Hlasování 18A/2N/1Z 
 
Usnesení č. 11/2018/ustav. 
ZM stanoví, že Rada města Sezimovo Ústí je sedmičlenná. 
Hlasování 21A/0N/0Z 
 
Usnesení č. 12/2018/ustav. 
ZM volí tyto členy ZM jako členy Rady města Sezimovo Ústí:  
Martin Klíma   Hlasování 17A/2N/2Z 
Ing. arch. Alena Kalinová Hlasování 21A/0N/0Z 
Milan Veselý   Hlasování 21A/0N/0Z 
Libor Borč   Hlasování 19A/1N/1Z 
Mgr. Karel Chotovinský Hlasování 21A/0N/0Z 
 
 
Usnesení č. 13/2018/ustav. 
ZM schvaluje s účinností od 1. 11. 2018 v souladu s ustanovením § 77 odst. 2 zákona č. 128/2000 
Sb., o obcích, v platném znění, a nařízením vlády č. 318/2017 Sb., o výši odměn členů 
zastupitelstev územních samosprávných celků, měsíční odměny neuvolněným členům 
Zastupitelstva města Sezimovo Ústí: 
Za výkon funkce člena rady  2 980 Kč 
Za výkon funkce člena rady a zároveň předsedy výboru zastupitelstva 
nebo komise rady  4 237 Kč 

Za výkon funkce člena rady a zároveň člena výboru zastupitelstva, 
komise rady nebo zvláštního orgánu 4 062 Kč 

Za výkon funkce člena zastupitelstva  851 Kč 
Za výkon funkce člena zastupitelstva a zároveň předsedy výboru 
zastupitelstva nebo komise rady 2 108 Kč 

Za výkon funkce člena zastupitelstva a zároveň člena výboru 
zastupitelstva, komise rady nebo zvláštního orgánu 1 933 Kč 
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s tím, že v případě souběhu výkonu několika funkcí náleží neuvolněnému členovi Zastupitelstva 
města Sezimovo Ústí měsíční odměna podle funkce, za kterou se poskytuje nejvyšší odměna. 
Hlasování 21A/0N/0Z 
 
 
 
 
 
 
Mgr. Ing. Martin Doležal, v. r.     Ludmila Svatková, v. r. 
     starosta města        místostarostka města 
 
 
 
 
 
Ověřovatelé zápisu: 
 
Jiří Ryzka, v. r.    …………………………… 
 
Mgr. Karel Chotovinský, v. r.  …………………………… 
 

 
 
 
 
 
Sezimovo Ústí, dne 1. 11. 2018  
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