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Usnesení 
ze schůze Rady města Sezimovo Ústí, konané dne 24.11.2022 

 
Odměny členům komisí (mat. č. 383/2022) 
Usnesení č. 391/2022 
RM po projednání 
I. Předkládá   
ZM ke schválení poskytnutí peněžitého plnění fyzickým osobám, které nejsou členy Zastupitelstva 
města Sezimovo Ústí, za výkon funkce členů komisí RM a zvláštních orgánů města tak, že: 
a) za výkon funkce člena přestupkové komise města Sezimovo Ústí, který není zaměstnancem 

města Sezimovo Ústí, náleží odměna vypočtená dle účasti člena na jednání komise ve výši  
200 Kč/jednání komise plus 150 Kč/hod. jednání komise; 

b) za výkon funkce člena komise Rady města Sezimovo Ústí, který 
(i) není zaměstnancem města Sezimovo Ústí, nebo který  
(ii) není zaměstnancem městem zřízených PO, pokud činnost v komisi vyplývá z jeho pracovní 

náplně,  
náleží odměna vypočtená dle účasti člena na jednání komise ve výši 450 Kč/jednání komise 
s tím, že za výkon funkce člena Sboru pro občanské záležitosti se uvedený způsob výpočtu 
použije přiměřeně. 

Hlasování 7A/0N/0Z 
 
Doplnění programu 1. veřejného zasedání ZM Sezimovo Ústí 
Usnesení č. 392/2022 
RM po projednání 
I. Doporučuje 
ZM Sezimovo Ústí tento program jeho zasedání: 
1. Zahájení 
2. Složení slibu člena ZM 
3. Volební řád, 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 r. 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 
II. Navrhuje 
mandátovou komisi ve složení: Bc. Hana Nováková, pan Jiří Ryzka, Ing. Jiří Vavruška. 
III. Navrhuje 
volební komisi ve složení: Ing. Ivan Dvořák, Ing. Miroslav Havlík, Ing. Karel Chotovinský. 
IV. Navrhuje 
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návrhovou komisi ve složení: p. Josef Králík, p. Miroslav Brož, p. Ladislav Šebek. 
Hlasování 7A/0N/0Z 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mgr. Ing. Martin Doležal, LL.M. v. r.     Vojtěch Pražma v. r.   
starosta města       místostarosta města  
             
     


