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 MĚSTO SEDLČANY 

 

 
  

Z á p i s  č. ZM 1/2022-2026 
(anonymizovaný) 

 

z ustavujícího zasedání Zastupitelstva města Sedlčany, které se konalo 

dne 17. října 2022 v čase od 17:00 hodin ve Společenském sále KDJS 

Sedlčany 

 
Slova se ujal pan Mgr. Zdeněk Šimeček, místostarosta města Sedlčany, který s pověřením pana 

Ing. Miroslava Hölzela, starosty města, v čase 17:00 hod. zahájil veřejné ustavující zasedání 

Zastupitelstva města Sedlčany pro volební období 2022 – 2026; přivítal přítomné, nově zvolené 

členy Zastupitelstva města Sedlčany, hosty a zástupce veřejnosti, kteří se z vlastní vůle dostavili 

do jednacího sálu a byli přítomni slavnostnímu ustavujícímu zasedání.  

Přítomni: vizte Prezenční listina ze dne 17. října 2022, která je Přílohou č. 1 tohoto Zápisu; 

Počet přítomných členů Zastupitelstva města Sedlčany: v okamžiku zahájení zasedání 20;  

Omluven / omluvena: na celé jednání: Ing. Miroslav Hölzel. 

Neomluven / neomluvena: -. 

Ověřovatelé zápisu: Paní Barbora Kelichová; Mgr. Libor Novotný. 

Přizvaní hosté (rozumí se k věcnému projednávání): 0. 

Jednání započato: dne 17. října 2022 v čase 17:00 hod.  

Jednání přerušeno: dne -. 

Jednání opětovně zahájeno (pokračovalo): dne -. 

Jednání ukončeno: dne 17. října 2022 v čase 19:13 hod. 

  

1. Zahájení ustavujícího zasedání 

Slova se ujal Mgr. Zdeněk Šimeček, stávající místostarosta města Sedlčany, který v čase 

17:00 hod., jak již uvedeno výše, zahájil, a to v slavnostním tónu a vlídném prostředí, ustavující 

zasedání Zastupitelstva města Sedlčany. Předsedající pozdravil a přivítal přítomné zastupitele 

a zástupce veřejnosti.  

Omluvil pana starostu, Ing. Miroslava Hölzela, který je tohoto času práce neschopný, v péči 

lékařů (v nemocnici). 

Poukázal na legislativní opatření účinná pro svolání ustavujícího zasedání zastupitelstva, 

při kterém platí ustanovení § 91 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), 

ve znění pozdějších předpisů, v doplnění spolu s platným Jednacím řádem Zastupitelstva města 

Sedlčany. 

V ustanovení § 91 zákona o obcích je uvedeno, že ustavující zasedání nově zvoleného 

zastupitelstva svolává dosavadní starosta po uplynutí lhůty pro podání návrhu soudu 

na neplatnost voleb nebo neplatnost hlasování tak, aby se konalo do 15 dnů ode dne uplynutí 

této lhůty, a jestliže byl návrh na neplatnost voleb nebo na neplatnost hlasování podán, do 15 

dnů ode dne právní moci rozhodnutí soudu o posledním z podaných návrhů, pokud žádnému 

z podaných návrhů nebylo vyhověno. Ustavujícímu zasedání předsedá zpravidla dosavadní 

starosta, případně nejstarší člen zastupitelstva obce, a to do doby, než je zvolen starosta nebo 
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místostarosta. Na ustavujícím zasedání zastupitelstva obce se volí starosta, místostarosta a další 

členové rady obce (města) a předsedové FV a KV.  

 

Pan Mgr. Zdeněk Šimeček, místostarosta města Sedlčany, dále vyřkl výrok: 

„Ustavující zasedání Zastupitelstva města Sedlčany bylo řádně svoláno a vyhlášeno, 

a to v souladu se zákonem o obcích ve spojení s volebním zákonem a Jednacím řádem 

Zastupitelstva města Sedlčany.“ 

 

Pan Mgr. Zdeněk Šimeček, místostarosta města Sedlčany, přítomné ve Společenském sále 

informoval o skutečnosti, že je pořizován přímý přenos z tohoto ustavujícího zasedání. 

Vzhledem k tomu je třeba po udělení slova vždy mluvit na mikrofon. V prodlevách 

(např. pro případ tajného hlasování) je žádoucí mikrofon vypnout a posluchače o této 

skutečnosti informovat, případně přistoupit k jinému organizačnímu opatření. 

 

Po úvodním slovu pan Mgr. Zdeněk Šimeček, místostarosta města Sedlčany, předal slovo panu 

MUDr. Vladimíru Zámostnému, a to za účelem vedení ustavujícího zasedání ZM do doby 

zvolení nového starosty města. 

  

Dále předsedající slavnostnímu ustavujícímu zasedání ZM, pan MUDr. Vladimír Zámostný, 

pozdravil všechny přítomné v sále, zvolené zastupitele a občany, konstatoval, že ze zákona 

o obcích, jako věkem nejstarší člen mezi zvolenými zastupiteli, má tu čest a milou povinnost 

vést ustavující zasedání ZM, a to do doby zvolení nového starosty města Sedlčany. 

 

Pan MUDr. Vladimír Zámostný, přednesl Zprávu o výsledcích voleb do Zastupitelstva města 

Sedlčany. Pro ucelenost souboru informací a Zápisu z ustavujícího zasedání jsou zde dále 

uvedeny komplexní výsledky voleb do Zastupitelstva města Sedlčany, a to v souboru tabulek 

(předsedající uvedl stručně jím vybrané nejdůležitější údaje bez podrobností; údaje použity 

z ČSÚ). 

 

Počet 

volených 

členů 

zastup. 

Počet 

volebních 

obvodů 

Okrsky 
Voliči 

v 

seznamu 

Vydané 

obálky 

Volební 

účast v 

% 

Odevzdané 

obálky 

Platné 

hlasy 
celkem Zpr v % 

21 1 13 13 100,0 5 662 2 423 42,79 2 423 44 564 

Výsledky voleb – město Sedlčany 

Kandidátní listina Hlasy 

Počet 

kandidátů 

Přepočtený 

základ 

dle počtu 

kandidátů 

Přepočtené % 

platných hlasů 

Počet 

mandátů 

Podíly 

hlasů 
číslo název abs. v % 

1 Občanská 

demokratická 

strana 

14 566 32,69 21 44 564,00 32,68 7 X 

2 Sdružení nez. kan. 

Sedlčan 

8 609 19,32 21 44 564,00 19,31 4 X 

https://www.volby.cz/pls/kv2022/kv111111?xjazyk=CZ&xid=1&xdz=2&xnumnuts=2111&xobec=541281&xstrana=53&xstat=0&xvyber=0
https://www.volby.cz/pls/kv2022/kv11121?xjazyk=CZ&xid=1&xdz=2&xnumnuts=2111&xobec=541281&xstrana=53&xstat=0
https://www.volby.cz/pls/kv2022/kv111111?xjazyk=CZ&xid=1&xdz=2&xnumnuts=2111&xobec=541281&xstrana=901&xstat=0&xvyber=0
https://www.volby.cz/pls/kv2022/kv11121?xjazyk=CZ&xid=1&xdz=2&xnumnuts=2111&xobec=541281&xstrana=901&xstat=0
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3 Šance pro 

Sedlčany 

17 900 40,17 21 44 564,00 40,16 9 X 

4 KDU-ČSL 3 489 7,83 21 44 564,00 7,82 1 X 

 

 

 

Kandidátní listina Kandidát 
Navrhují

cí 

strana 

Politická 

příslušnost 

Hlasy 
Pořadí 

zvolen

í 
Č

. 
název 

poř. 

číslo 
příjmení, jméno, tituly věk abs. v % 

1 Občanská demokratická strana 3 Marek Karel MUDr. 58 ODS BEZPP 1 061 7,28 1 

1 Občanská demokratická strana 12 Špale Zdeněk MUDr. 42 ODS BEZPP 1 048 7,19 2 

1 Občanská demokratická strana 1 Šimeček Zdeněk Mgr. 44 ODS ODS 974 6,68 3 

1 Občanská demokratická strana 6 Nádvorník Jaroslav 

PaedDr. 

60 ODS BEZPP 962 6,60 4 

1 Občanská demokratická strana 8 Hodys František Ing. 62 ODS BEZPP 954 6,54 5 

1 Občanská demokratická strana 7 Růzha Filip JUDr. 31 ODS BEZPP 811 5,56 6 

1 Občanská demokratická strana 13 Hölzel Miroslav Ing. 64 ODS ODS 794 5,45 7 

2 Sdružení nez. kan. Sedlčan 2 Novotný Libor Mgr. 60 NK BEZPP 782 9,08 1 

2 Sdružení nez. kan. Sedlčan 4 Barták Jiří Ing. 51 NK BEZPP 589 6,84 2 

2 Sdružení nez. kan. Sedlčan 3 Faktor Radovan Mgr. 45 NK BEZPP 576 6,69 3 

2 Sdružení nez. kan. Sedlčan 9 Havel Martin Ing. 62 NK BEZPP 542 6,29 4 

3 Šance pro Sedlčany 10 Zámostný Vladimír 

MUDr. 

64 NK BEZPP 1 178 6,58 1 

3 Šance pro Sedlčany 1 Janeček Ivan Ing. 58 NK BEZPP 1 022 5,70 2 

3 Šance pro Sedlčany 2 Soukup Josef Ing. 56 NK BEZPP 966 5,39 3 

3 Šance pro Sedlčany 3 Kelichová Barbora 40 NK BEZPP 840 4,69 4 

3 Šance pro Sedlčany 4 Otradovec Richard 30 NK BEZPP 923 5,15 5 

3 Šance pro Sedlčany 5 Krch Petr 60 NK BEZPP 908 5,07 6 

3 Šance pro Sedlčany 6 Novotná Alena 57 NK BEZPP 896 5,00 7 

3 Šance pro Sedlčany 7 Procházka Jiří Ing. 60 NK BEZPP 818 4,56 8 

3 Šance pro Sedlčany 8 Kolín Vojtěch Bc. 31 NK BEZPP 850 4,74 9 

4 KDU-ČSL 1 Severa Martin Ing. 59 KDU-

ČSL 

BEZPP 562 16,1

0 

1 

https://www.volby.cz/pls/kv2022/kv111111?xjazyk=CZ&xid=1&xdz=2&xnumnuts=2111&xobec=541281&xstrana=902&xstat=0&xvyber=0
https://www.volby.cz/pls/kv2022/kv11121?xjazyk=CZ&xid=1&xdz=2&xnumnuts=2111&xobec=541281&xstrana=902&xstat=0
https://www.volby.cz/pls/kv2022/kv111111?xjazyk=CZ&xid=1&xdz=2&xnumnuts=2111&xobec=541281&xstrana=1&xstat=0&xvyber=0
https://www.volby.cz/pls/kv2022/kv11121?xjazyk=CZ&xid=1&xdz=2&xnumnuts=2111&xobec=541281&xstrana=1&xstat=0
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Stručnou Zprávou byla v podstatě do určité míry potřebnosti ověřena oprávněnost přítomných, 

nově zvolených zastupitelů, k účasti na ustavujícím zasedání ZM v pozici zastupitele občanů. 

Zastupitelé k jednacímu stolu usedli organizovaně, a to podle umístěných jmenovek – rozumí 

se identifikace zvolených zastupitelů podle předem nadefinovaného zasedacího pořádku.  

 

Předsedající tento informační blok ukončil přednesením závěrečného výroku:   

„Mandáty nově zvolených zastupitelů ověřeny (všichni přítomní zastupitelé obdrželi před 

zahájením ustavujícího zasedání při vstupu do Společenského sálu KDJS doklad – Osvědčení 

o zvolení zastupitelem města Sedlčany).“  

„V době zahájení zasedání je počet přítomných členů nově zvoleného Zastupitelstva města 

Sedlčany, a to v souladu s potvrzením přítomnosti všech zastupitelů na Prezenční listině ze dne 

17. října 2022, vyjádřené podpisem zastupitelů, celkem 20. Z nepřítomnosti se omluvil pouze 

pan Ing. Miroslav Hölzel. Přítomno ustavujícímu zasedání je tedy 20 zvolených zastupitelů.“ 

„Zastupitelstvo města Sedlčany je usnášeníschopné.“ 

 

 

2. Složení slibu 

Předsedající nejprve připomněl legislativní rámec tohoto aktu, kterým je ustanovení § 69 odst. 

2 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů. 

Sdělil, že mandát nově zvoleným členům zastupitelstva vzniká již zvolením, k němuž dojde 

ukončením hlasování (§ 69 odst. 1 zákona o obcích a § 55 odst. 1 zákona o volbách 

do zastupitelstev obcí). Již od tohoto okamžiku mají členové zastupitelstva plná práva 

a povinnosti, i když dosud nesložili slib. Pouze v případě, že budou na zasedání zastupitelstva 

vyzváni k jeho složení a složení slibu odmítnou nebo tak učiní s výhradou, pak jim mandát 

tímto okamžikem zaniká a na jejich místa nastupují (dnem následujícím) náhradníci.  

Pro každého zvoleného zastupitele byla připravena samostatná listina na jméno zastupitele 

s textem slibu, jehož složení každý zastupitel stvrdil podpisem (první listina byla určena 

pro předsedajícího pana MUDr. Vladimíra Zámostného a dále byly doklady složeny dle 

Prezenční listiny – podle abecedního pořádku).   

 

Nejprve složil slib předsedající ustavujícího zasedání, pan MUDr. Vladimír Zámostný, 

který nahlas přednesl úplný text slibu: 

„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.“ 

Následně vyřkl výrok: „Slibuji!“ Po připojení svého podpisu, jako potvrzení složení slibu 

podpisem, na připravenou listinu (jak uvedeno výše individuálně dále vyhotovenou na jméno 

zastupitele pro každého zvlášť). Předsedající podle abecedně sestavené Prezenční listiny 

postupně vyzval, a to jednotlivě v abecedním pořádku, ke složení slibu ostatní přítomné 

zastupitele.   

Zastupitel, který na jmenovité vyzvání předsedajícího slib skládal, nejprve povstal, pak vyřkl 

pouze hlasitě slovo: „Slibuji!“ Následně se každý zastupitel jednotlivě odebral na podpisové 

místo (po pravici předsedajícího), kde připojil k listině svůj podpis, jako potvrzení složení slibu. 

Listiny o složení slibu se ukládají na Městském úřadu Sedlčany, a to spolu se Zápisem 

z ustavujícího zasedání ZM (v podstatě jsou nedistribuovanou Přílohou k Zápisu z ustavujícího 

zasedání ZM). 

Závěrem předsedající vyřkl výrok: „Slib složili všichni zvolení a ustavujícímu zasedání 

přítomní zastupitelé, bez výhrad a odmítnutí, a to s výjimkou předem z nepřítomnosti 

omluveného, výše uvedeného zastupitele.“  
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3. Určení ověřovatelů Zápisu, zapisovatele, společné návrhové a volební komise 

Předsedající úvodem k této procedurální problematice sdělil aplikaci předepsaného postupu 

v našich podmínkách podle ustanovení § 95 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 

zřízení), ve znění pozdějších předpisů. 

 

Zákon nepožaduje, aby byla volena mandátová, volební či návrhová komise (jedná se 

o fakultativní „ad hoc“ vytvářené pomocné orgány zastupitelstva).  

Navrhováno bylo ustanovit pouze společnou návrhovou a volební komisi, jejímž úkolem je řídit 

průběh voleb; provádění sčítání volebních lístků; vyhlašování výsledků voleb; dohled na průběh 

hlasování (typicky v případě tajného hlasování); dále shromáždit návrhy na usnesení, předložit 

je k případnému hlasování; připravit konkrétní formulace návrhů usnesení, předkládaných 

zastupitelstvu ke schválení; případně plnit další úkoly související s navrhovanými usneseními, 

které určí předsedající.  

Předsedající navrhl za ověřovatele Zápisu z ustavujícího zasedání jako obvykle dva zastupitele, 

a to paní Barboru Kelichovou a pana Mgr. Libora Novotného.  

Dotázal se jich, zda funkci ověřovatelů přijímají. 

Jejich odpověď byla: „Ano.“ 

Předsedající vyřkl výrok: 

„Ověřovatelem Zápisu z ustavujícího zasedání Zastupitelstva města Sedlčany je paní Barbora 

Kelichová a pan Mgr. Libor Novotný.“  

 

Předsedající navrhl zapisovatele Zápisu z ustavujícího zasedání ZM. Navrhl Ing. Vojtěcha 

Hlaváčka, tajemníka Městského úřadu Sedlčany.  

Dotázal se, zda funkci ověřovatele přijímá.  

Jeho odpověď byla: „Ano, přijímám.“ 

Předsedající vyřkl výrok: 

„Zapisovatelem Zápisu z ustavujícího zasedání Zastupitelstva města Sedlčany je Ing. Vojtěch 

Hlaváček, tajemník Městského úřadu Sedlčany.“  

 

Následně předsedající předložil návrh na složení společné „návrhové a volební komise“:  

„Pan Ing. Martin Severa, předseda; pan JUDr. Filip Růzha, člen a paní Mgr. Alena Novotná, 

členka; tajemnicí návrhové a volební komise a zapisovatelka je navrhována paní Dana Čížková, 

odborně způsobilá osoba.“ 

Předsedající se dotázal, zda má někdo z přítomných zastupitelů jiný návrh. Vzhledem k tomu, 

že nikdo z přítomných zastupitelů jiný návrh nesdělil, předsedající dále pokračoval v programu 

ustavujícího zasedání ZM.   

Předsedající přednesl výrok, o kterém nechal hlasovat: 

„Kdo z přítomných zastupitelů je pro schválení navržených členů společné návrhové a volební 

komise?“ 

Hlasování: z přítomných 20 zastupitelů na ustavujícím zasedání bylo pro 19; proti 0; zdržel se 

1; nepřítomen hlasování 0. 

 

Předsedající vyřkl výrok usnesení: 

„Zastupitelstvo města Sedlčany schvaluje společnou návrhovou a volební komisi pro volbu 

starosty města, místostarosty města, Rady města Sedlčany, předsedy Finančního výboru 

a předsedy Kontrolního výboru Zastupitelstva města Sedlčany, která bude pracovat ve složení 

pan Ing. Martin Severa, předseda; pan JUDr. Filip Růzha, člen a paní Alena Novotná, členka; 

tajemnicí komise a zapisovatelka je paní Dana Čížková.“ 

(Poznámka: Pro nezpochybnitelnost volby je toto rozhodnutí ZM zahrnuto do souboru 

závěrečného usnesení z ustavujícího zasedání ZM). 
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Závěr: Usnesení bylo Zastupitelstvem města Sedlčany přijato a opatřeno administrativní 

značkou 1/2022-2026.  

 

 

4. Schválení programu ustavujícího zasedání Zastupitelstva města Sedlčany 

Předsedající ustavujícího zasedání připomněl základní ustanovení § 91 odst. 1 a zejména 

ustanovení § 93 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších 

předpisů, podle kterého se postupuje. 

 

Níže v Zápisu obsažený program ustavujícího zasedání byl navržen v souladu s legislativou 

a stal se obsahem Pozvánky na dnešní ustavující zasedání ZM (č. j.: MÚ-S/SEK/20280/2022), 

kterou přítomní zastupitelé obdrželi a která byla zveřejněna na úřední desce Městského úřadu 

Sedlčany, a to včetně výše uvedených v podstatě procedurálních záležitostí. 

 

Předsedající přednesl věcnou část návrhu programu ustavujícího zasedání ZM: 

Volba starosty, místostarosty a členů Rady města Sedlčany, informace k proceduře 

a) určení počtu místostarostů 

b) určení, které funkce budou členové zastupitelstva vykonávat jako dlouhodobě 

uvolnění 

c) určení způsobu volby starosty, místostarosty a členů Rady města Sedlčany 

d) volba starosty 

e) volba místostarosty 

f) volba členů Rady města Sedlčany 

Zřízení finančního a kontrolního výboru 

a) určení počtu členů finančního a kontrolního výboru 

b) určení způsobu volby předsedů výborů 

c) volba předsedy finančního výboru 

d) volba předsedy kontrolního výboru 

Rozhodnutí o měsíčních odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva 

Diskuse 

Usnesení  

Závěr. 

 

Předsedající ustavujícího zasedání ZM, pan MUDr. Vladimír Zámostný, se zastupitelů dotázal, 

zda má některý z nich návrh na doplnění programu ustavujícího zasedání ZM. 

Vzhledem k tomu, že nikdo z přítomných zastupitelů nepožadoval a nepřednesl návrh na změnu 

(doplnění) navrženého programu zasedání, předsedající nechal o dříve předneseném návrhu 

programu ustavujícího zasedání ZM hlasovat. 

Výrok návrhu procedurálního usnesení zněl:  

„Zastupitelstvo města Sedlčany schvaluje navrhovaný program ustavujícího zasedání 

Zastupitelstva města Sedlčany v předloženém a zveřejněném znění.“  

Hlasování: z přítomných 20 zastupitelů na ustavujícím zasedání bylo pro 20; proti 0; zdržel se 

0; nepřítomen hlasování 0. 

Po ukončení hlasování předsedající vyřkl závěrečný výrok: 

„Program ustavujícího zasedání Zastupitelstva města Sedlčany v navrhovaném znění byl 

schválen hlasy všech přítomných zastupitelů v počtu 20.“  

(Poznámka: Jedná se o proceduru, hlasování není zahrnuto do závěrečného souboru přijatých 

usnesení.) 

 

Předsedající sdělil, že bude postupně projednán schválený program ustavujícího zasedání, 

tedy počínaje bodem označeným „5“ programu a pak dále. 
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5. Volba starosty, místostarosty a členů Rady města Sedlčany  

 

5a) Určení počtu místostarostů 

Předsedající navrhl použít osvědčeného a doposud plně funkčně vyhovujícího modelu zřízení 

funkce jednoho místostarosty, který je úměrný k velikosti našeho města, plnění jeho funkcí 

a úkolů. 

Vzhledem k tomu, že výše uvedený výrok nikdo z přítomných zastupitelů nikterak 

nezpochybnil, předsedající nechal aklamací hlasovat o tomto výroku: 

„Zastupitelstvo města Sedlčany schvaluje ve věci určení počtu místostarostů města Sedlčany 

pro volební období roku 2022 – 2026 návrh na ustanovení funkce jednoho místostarosty.“  

Hlasování: z přítomných 20 zastupitelů na ustavujícím zasedání bylo pro 20; proti 0; zdržel se 

0; nepřítomen hlasování 0. 

Předsedající zopakoval výrok usnesení. 

Závěr: Usnesení bylo Zastupitelstvem města Sedlčany přijato a opatřeno administrativní 

značkou 2/2022-2026. 

   

5b) Určení, které funkce budou členové Zastupitelstva města Sedlčany vykonávat jako 

dlouhodobě uvolnění 

Rovněž zde předsedající navrhl zachovat stávající funkční model řízení města. Ve formě 

činnosti jako dlouhodobě uvolnění zastupitelé budou vykonávány funkce starosty města 

a místostarosty města. 

Předsedající nechal hlasovat o tomto výroku: 

„Zastupitelstvo města Sedlčany schvaluje ve věci určení funkcí, které budou členové 

Zastupitelstva města Sedlčany vykonávat jako dlouhodobě uvolnění pro volební období roků 

2022 – 2026, návrh osvědčeného pracovního modelu dlouhodobě uvolněného starosty města 

a jednoho dlouhodobě uvolněného místostarosty města.“ 

Hlasování: z přítomných 20 zastupitelů na ustavujícím zasedání bylo pro 20; proti 0; zdržel se 

0; nepřítomen hlasování 0. 

Závěr: Usnesení bylo Zastupitelstvem města Sedlčany přijato a opatřeno administrativní 

značkou 3/2022-2026. 

 

5c) Určení způsobu volby starosty, místostarosty a členů Rady města Sedlčany 

Předsedající navrhl způsob volby na obsazení uvedených funkcí tajným hlasováním, oproti 

aklamaci, pro jiné případy běžně používané. Zákon i Jednací řád ZM připouští oba způsoby 

hlasování. Předsedající sdělil, že o způsobu volby je třeba rozhodnout hlasováním zastupitelů. 

Z tohoto důvodu předsedající nechal hlasovat o tomto výroku: 

„Zastupitelstvo města Sedlčany schvaluje navrhovaný způsob volby starosty města, 

místostarosty města a zbývajících členů Rady města Sedlčany tajným hlasováním.“  

Hlasování: z přítomných 20 zastupitelů na ustavujícím zasedání bylo pro 20; proti 0; zdržel se 

0; nepřítomen hlasování 0. 

Závěr: Usnesení bylo Zastupitelstvem města Sedlčany přijato a opatřeno administrativní 

značkou 4/2022-2026. 

 

Předsedající ustavujícího zasedání vyzval pana Ing. Martina Severu, předsedu společné 

návrhové a volební komise, aby podrobněji zastupitele seznámil s organizací a průběhem tajné 

volby. 
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Písemné pokyny zastupitelé obdrželi, a to každý, z rukou paní Aleny Caltové a paní Markéty 

Dohnalové při vstupu do jednacího sálu, popř. paní Dany Čížkové, tajemnice a zapisovatelky 

komise. 

 

Pana Ing. Martin Severa, předseda společné návrhové a volební komise, pověřil k přednesení 

instrukcí k tajné volbě pana JUDr. Filipa Růzhu, člena a mluvčího uvedené komise, který se 

ujal slova a přednesl následovné. 

 

Stručný postup při tajné volbě 

 

a) Před každou volbou bude zkontrolován obsah volební schránky. Volební schránka musí být 

bez jakéhokoli obsahu. Následně bude volební schránka opatřena přelepkou s podpisem 

předsedy společné návrhové a volební komise.   

 

b) Každý zastupitel podle volebního seznamu (abecední seznam zastupitelů), jednotlivě z rukou 

předsedy (člena) volební komise, obdrží hlasovací lístek (pro danou volbu) s patřičnými 

atributy a znaky, který bude tajemnicí a zapisovatelkou společné návrhové a volební komise 

pořízen na místě, a to po veřejném prohlášení navržených kandidátů o přijetí kandidatury, na tu 

kterou veřejnou (volenou) funkci.  

 

c) Hlasovací (volební) lístek, dále v textu jen „hlasovací lístek“, je tištěn podle dílčí volby 

(obsazení výkonné funkce); jedině tímto dokumentem (obsahem na dokumentu) lze vyjádřit 

vůli hlasujícího. Jiný hlasovací lístek je neplatný a nelze jím projevit vůli v této volbě. 

Bezprostředně před vydáním hlasovacího lístku do rukou zastupitele (voliče) bude hlasovací 

lístek opatřen otiskem razítka města Sedlčany (zajistí tajemnice a zapisovatelka společné 

návrhové a volební komise). 

 

d) Zastupitel na úpravu hlasovacího lístku využije pracovní místo (rozumí se, že se vždy 

ukázněně odebere do diskrétního prostoru určeného pro úpravu hlasovacího lístku, 

tj. za plentu). Jinak by byla volba neplatná a volební komise takovémuto voliči volbu neumožní.  

 

e) Hlasovací lístek lze platně upravit tak, že do příslušného (k úpravě hlasovacího lístku 

definovaného místa) obdélníku (pole – okénka – rámečku), dále jen „rámečku“ před jménem 

kandidáta vepíše zastupitel – volič znak písmena „X“, jako vyjádření své vůle (volby) 

pro tohoto kandidáta.  

Pro případ volby starosty; místostarosty; předsedy Finančního výboru Zastupitelstva města 

Sedlčany a předsedy Kontrolního výboru Zastupitelstva města Sedlčany zastupitel – volič vždy 

vybere pouze jednoho z kandidátů, kterému dává svůj hlas (volí se pouze jeden 

z nominovaných). Při výběru dvou a více kandidátů (označení písmenem „X“ více rámečků) je 

hlasovací lístek neplatný.   

 

Pouze pro případ volby zbývajících členů RM (volí se pět zbývajících členů) vepíše hlasující 

zastupitel do příslušného rámečku před jménem nejvýše pěti kandidátů znak písmena „X“, 

a to u těch, kterým hodlá odevzdat svůj hlas.  

Jak uvedeno výše, pouze v maximálním počtu pěti volených zbývajících členů RM. Volit 

(vybírat) své kandidáty lze pouze z předem navržené množiny zastupitelů, kteří kandidaturu 

na danou funkci přijali a jsou jmenovitě uvedeni na hlasovacím lístku.  

Na hlasovací lístek nelze vepisovat jiné kandidáty.  

 

Jinými slovy, v případě volby zbývajících členů RM, je třeba do rámečku před jméno vepsat 

znak písmena „X“, jak je uvedeno na hlasovacích lístcích, čili označit maximálně stanovený 
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počet volených radních (pět) z množiny navržených kandidátů. V případě uvedení – označení 

více jmen (vepsání na hlasovací lístek více znaků písmena „X“ do příslušného rámečku než pět, 

tedy odevzdání kandidátům více hlasů, než kterými volič – zastupitel disponuje), je celý 

hlasovací lístek považován za neplatný a hlas pro jakéhokoliv kandidáta na tomto hlasovacím 

lístku se nezapočítává (hlasy z tohoto hlasovacího lístku jsou pro jednotlivé kandidáty 

neplatné). V případě, že na hlasovacím lístku bude označeno znakem písmena „X“ méně 

kandidátů než je požadovaný počet (pět) je hlasovací lístek platný. Odevzdané hlasy 

se započítají pouze označeným (voleným) kandidátům.  

Jestliže budou křížkem přeškrtnuta jména kandidátů nebo jinak označena oproti těmto 

instrukcím a pravidlům, tedy např. přímo označeno jméno (příjmení) kandidáta, je takovýto 

„odevzdaný hlas“ pro tohoto kandidáta neplatný (rozumí se při současné absenci řádného 

označení). V tomto případě platí, že jestliže je do počtu pět (včetně) označen volební (hlasovací) 

lístek v souladu s instrukcemi pro označení platných volebních lístků řádně je volební lístek 

považován za platný.  

Zvolený starosta a místostarosta jsou členy RM automaticky ze zákona, to znamená, že již 

voleni jako členové RM nejsou, proto také jejich volba předchází volbě „zbylých“ členů RM. 

 

f) Lze obdržet i náhradní hlasovací lístek, za předpokladu jeho poškození nebo potřeby oprávek 

apod. Poškozený, dříve obdržený, hlasovací lístek bude hlasujícím odevzdán zpět do rukou 

volební komise (volební komise zajistí zneplatnění volebního lístku jeho přeškrtnutím 

a současně označením logem „neplatný“ spolu s podpisem předsedy společné návrhové 

a volební komise).    

 

g) Zvolen do výkonu příslušné funkce bude ten kandidát, který obdrží řádnou volbou 

nadpoloviční většinu hlasů všech zvolených zastupitelů (tzn. nejméně 11 platných hlasů). 

   

h) Po ukončení každé volby volební komise provede sčítání hlasů a následně po vyzvání 

předsedajícího ustavujícímu zasedání ZM předseda (člen) volební komise pronese výrok 

o výsledku volby.  

Výsledky voleb volební komise poznamená do příslušné listiny (definovaného archu pro tu 

kterou volbu) o výsledcích volby (ST; MST; RM; případně předsedy FV a předsedy KV) 

a dokument osvědčí podpisy všech členů volební komise, včetně tajemnice (zapisovatelky).  

 

i) O pochybnostech a platnosti hlasovacího lístku v nedefinovaných případech jeho označení 

rozhoduje hlasováním společná návrhová a volební komise.    

 

Volební dokumentace bude pro každou volbu zvlášť volební komisí vložena do připravené 

samostatné obálky označené příslušným heslem dané volby (např. „Volební dokumentace 

k volbě starosty města Sedlčany; volební období 2022 – 2026“ apod.). 

Volební dokumentaci zejména tvoří: 

▪ instrukce k tajné volbě; 

▪ hlasovací (volební) lístky; 

▪ volební seznamy; 

▪ volební arch (hlasovací listiny). 

 

Dále na samostatném listu je uveden příklad správně aplikovaného hlasování (označení 

hlasovacího lístku). 

 

Poznámka: 

Zastupitelé rovněž obdrželi příklad správně aplikovaného hlasování (označení hlasovacího 

lístku). 
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Předsedající se dotázal, zda je všem způsob volby jasný.  

Nikdo z přítomných neměl žádný dotaz k objasnění volby. 

 

5d) Volba starosty 

Předsedající vyzval volební strany, a to v pořadí podle obdržených mandátů, respektive 

volebních výsledků, ke sdělení jmen navrhovaných kandidátů na obsazení postu starosty města. 

a) Šance pro Sedlčany: Vystoupil zmocněnec strany pro tuto volbu určený, pan Richard 

Otradovec, který navrhl kandidáta tohoto subjektu na starostu, a to pana Ing. Ivana 

Janečka. 

Nominovaný kandidát pan Ing. Ivan Janeček vyřkl výrok: „Kandidaturu na obsazení funkce 

starosty města Sedlčany přijímám.“  

 

a) Občanská demokratická strana: Vystoupil zmocněnec subjektu pro tyto věci určený, pan 

MUDr. Zdeněk Špale, který uvedl, že vlastního kandidáta na obsazení postu starosty 

uvedený subjekt nemá.  

 

b) Sdružení nezávislých kandidátů Sedlčan: Vystoupil zmocněnec subjektu pro tyto věci 

určený, pan Mgr. Libor Novotný, který uvedl, že vlastního kandidáta na obsazení postu 

starosty uvedený subjekt nemá.  

 

c) Křesťanská demokratická unie – Česká strana lidová: Vystoupil zmocněnec subjektu, 

pan Ing. Martin Severa, který uvedl, že vlastním kandidátem na obsazení postu starosty 

subjekt nedisponuje a navrhovat jej nebude.  

 

Po ukončení podání návrhu kandidáta na starostu města, předsedající ustavujícímu zasedání 

ZM vyzval k činnosti společnou návrhovou a volební komisi, která se tímto ujala práce spojené 

s tajnou volbou starosty města Sedlčany.  

Předseda společné návrhové a volební komise, respektive její mluvčí volbu řídili. 

Hlasování proběhlo organizovaně podle instrukcí, a to v abecedním pořádku na vyzvání 

mluvčího volební komise. Po obdržení hlasovacích lístků z rukou komise se postupně každý 

volič (zastupitel) odebral do diskrétního prostoru za plentu k úpravě hlasovacího lístku 

a následně odvolil, vše v procesu organizovaného aktu hlasování.  

Hlasování bylo ukončeno výrokem předsedy komise o jeho ukončení.  

Následoval akt sčítání hlasů. 

 

Předsedajícímu vedení ustavujícího zasedání ZM se o slovo přihlásil, a to po sečtení hlasů 

a provedení definovaných administrativních úkonů, předseda společné návrhové a volební 

komise, pan Ing. Martin Severa, a to za účelem zveřejnění výsledků volby starosty města. 

 

Mluvčím uvedené komise, panem JUDr. Filipem Růzhou, byl přednesen následující výrok 

usnesení o výsledcích hlasování přijatých tajnou volbou: 

„Zastupitelstvo města Sedlčany volí na svém ustavujícím zasedání tajnou volbou starostu města 

Sedlčany, pana Ing. Ivana Janečka, a to v počtu 16 hlasů z dvaceti volby přítomných členů 

Zastupitelstva města Sedlčany (celkový počet členů Zastupitelstva města Sedlčany je dvacet 

jedna).“ 

Hlasování: Zvolený kandidát na starostu města, pan Ing. Ivan Janeček, obdržel 16 hlasů 

z celkového počtu 16 platných hlasovacích lístků.  

Celkem 4 odevzdané hlasovací lístky byly neplatné. 

Závěr: Usnesení bylo Zastupitelstvem města Sedlčany přijato a opatřeno administrativní 

značkou 5/2022-2026. 
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Předsedající, pan MUDr. Vladimír Zámostný, nově zvolenému panu Ing. Ivanu Janečkovi, 

poblahopřál ke zvolení do funkce starosty města Sedlčany.  

Pan Ing. Ivan Janeček, starosta města Sedlčany, z rukou pana MUDr. Vladimíra Zámostného 

přijal „insignie starosty města Sedlčany“, a to jako znamení (symbol) a odznak hodnosti moci 

světské (odznak byl vložen na rámě, čímž proběhla slavnostní dekorace starosty města). 

 

Poznámka: Insignie si nově zvolený starosta města ponechal po celé další jednání a také 

na společnou fotodokumentaci do periodika Radnice. 

 

Předsedající panu Ing. Ivanu Janečkovi poblahopřál a předal mu, jakožto nově zvolenému 

starostovi města, slovo k dalšímu vedení ustavujícího zasedání ZM.  

 

Pan Ing. Ivan Janeček, starosta města Sedlčany, se ujal řízení ustavujícího zasedání ZM 

na volební období 2022 – 2026. 

 

Nově zvolený starosta města Sedlčany, pan Ing. Ivan Janeček, přednesl slavnostní a děkovnou 

řeč, která byla adresována všem občanům našeho města, zejména pak poděkoval svému 

volebnímu uskupení a všem, kteří jej podpořili volbou. Poděkoval za zvolení do pozice starosty 

města. Poděkování věnoval i své rodině. Konstatoval, že bude zodpovědně pracovat 

ve prospěch všech občanů města Sedlčany. 

 

Pan Ing. Ivan Janeček, starosta města Sedlčany, se obrátil na všechny přítomné s tímto 

pozdravem a poděkováním (citace): 

„Dobrý den, 

Dovolte, abych Vás všechny ještě jednou co nejsrdečněji přivítal na dnešním ustavujícím 

zasedání Zastupitelstva města Sedlčany a velice poděkoval všem za projevenou důvěru, 

kterou do mne vkládáte. 

Děkuji velice všem zastupitelům, kteří mě delegovali do této významné funkce. Povolební 

vyjednávání byla složitá, někdy i zdlouhavá, ale myslím, že byla korektní, a že všichni 

zúčastnění hledali řešení, která by vyhovovala co možná nejširší skupině obyvatel. 

Mé veliké poděkování patří také kolektivu úžasných a pracovitých lidí v uskupení ŠANCE. Bez 

nich bych zde dnes zcela určitě nestál. 

Také své rodině musím poděkovat. Nebýt jejich podpory a zázemí, zřejmě bych nemohl 

přijmout tak významnou funkci. 

Ovšem mé největší poděkování patří všem občanům města Sedlčany, kteří se zúčastnili 

letošních voleb. Lidem, kteří přišli do volebních místností odevzdat svůj hlas. Lidem, 

kteří dokázali, že jim na jejich městě záleží a není jim lhostejné, co se zde děje a hlavně, co se 

zde v příštím období dít bude. Toho si velice vážím! 

Nyní zde s pokorou stojím a přemýšlím, co nás všechny čeká. Od občanů jsem obdržel mandát 

k jejich zastupování a od zvolených zastupitelů pak důvěru, abych stál v čele Úřadu s co 

největší mírou odpovědnosti ku prospěchu všech občanů. 

Jsem si vědom, že následující volební období nebude vůbec jednoduché. Nás všechny nečekají 

lehké časy. 

Byl jsem vždy přesvědčen, že budoucnost města musí být postavena na spolupráci všech 

subjektů, které ve volbách uspějí. Programem pro naše město musí tedy být kooperace, nikoliv 

konfrontace.  

Tímto Vám všem, jak zastupitelům města, tak občanům města slibuji, že se budu ze všech svých 

sil a dle svého nejlepšího vědomí a svědomí snažit, aby město Sedlčany i v náročných časech 

vzkvétalo, aby obyvatelé města se zde cítili bezpečně a spokojeně, zkrátka aby se nám všem 

vzájemně dobře žilo, zde – v tom našem městečku. 
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Ještě jednou všem děkuji!“ 

 

Následně nově zvolený starosta města pokračoval v naplnění schváleného programu, a to níže 

poznamenanou volbou místostarosty města Sedlčany. 

  

 

5e) Volba místostarosty 

Pro případ volby místostarosty města byla aplikována totožná technika a schválený způsob 

volby jako u dříve uvedené volby starosty města Sedlčany.  

Pan Ing. Ivan Janeček, starosta města, vyzval volební strany a sdružení (subjekty), a to v pořadí 

podle obdržených mandátů, ke sdělení jmen navrhovaných kandidátů na obsazení postu 

místostarosty města Sedlčany: 

 

a) Šance pro Sedlčany: Vystoupil zmocněnec hnutí pro tuto volbu určený, pan Richard 

Otradovec, který předsedajícímu sdělil, že tento subjekt nebude pro tuto volbu svého 

zástupce (kandidáta) navrhovat.  

 

b) Občanská demokratická strana: Vystoupil zmocněnec strany pro tuto volbu určený, pan 

MUDr. Zdeněk Špale, který navrhl kandidáta tohoto subjektu na místostarostu, 

a to pana Mgr. Zdeňka Šimečka.   

Nominovaný kandidát pan Mgr. Zdeněk Šimeček vyřkl výrok: „Kandidaturu na obsazení 

funkce místostarosty města Sedlčany přijímám.“  

 

c) Sdružení nezávislých kandidátů Sedlčan: Vystoupil zmocněnec subjektu pro tyto věci 

určený, pan Mgr. Libor Novotný, který uvedl, že vlastního kandidáta na obsazení postu 

místostarosty uvedený subjekt nemá.  

 

d) Křesťanská demokratická unie – Česká strana lidová: Vystoupil zmocněnec subjektu, 

pan Ing. Martin Severa, který uvedl, že vlastním kandidátem na obsazení postu 

místostarosty subjekt nedisponuje a navrhovat nebude.  

 

Po ukončení podání návrhu kandidátů na místostarostu města, předsedající schůze (starosta 

města) vyzval k činnosti společnou návrhovou a volební komisi, která se tímto ujala práce 

spojené s volbou místostarosty města Sedlčany, která byla provedena způsobem tajné volby. 

Předseda komise, respektive její mluvčí volbu řídili. 

Hlasování proběhlo organizovaně podle instrukcí, a to v abecedním pořádku na vyzvání, 

obdobně jako u volby starosty. 

Hlasování bylo ukončeno výrokem předsedy komise o jeho ukončení.  

Následoval akt sčítání hlasů. 

 

Předseda společné návrhové a volební komise, pan Ing. Martin Severa, požádal předsedajícího 

o předání slova mluvčímu společné návrhové a volební komise ke zveřejnění výsledků tajné 

volby místostarosty města. 

 

Mluvčím uvedené komise, panem JUDr. Filip Růzha, byl přednesen následující výrok usnesení 

o výsledcích hlasování přijatých tajnou volbou: 

„Zastupitelstvo města Sedlčany volí na svém ustavujícím zasedání tajnou volbou místostarostu 

města Sedlčany, pana Mgr. Zdeňka Šimečka, a to v počtu 19 hlasů z dvaceti volby přítomných 

členů Zastupitelstva města Sedlčany (celkový počet členů Zastupitelstva města Sedlčany je 

dvacet jedna).“ 
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Hlasování: Zvolený kandidát na místostarostu města, pan Mgr. Zdeněk Šimeček, obdržel 19 

platných hlasů z celkového počtu 19 odevzdaných platných hlasovacích lístků. 

Celkem jeden odevzdaný hlasovací lístek byl neplatný. 

Závěr: Usnesení bylo Zastupitelstvem města Sedlčany přijato a opatřeno administrativní 

značkou 6/2022-2026. 

 

Pan starosta poblahopřál nově zvolenému místostarostovi do zvolení do funkce. 

Pan Mgr. Zdeněk Šimeček, místostarosta města Sedlčany, poděkoval za důvěru a znovuzvolení 

do této funkce. Sdělil, že jeho snahou bude naplnění dříve složeného slibu zastupitele a vyjádřil 

vůli a odhodlání k plnění úkolů s funkcí spojených. Poděkoval všem, kteří jej podpořili. 

Zvláštní poděkování věnoval bývalému starostovi města Sedlčany, panu Ing. Miroslavu 

Hölzelovi. 

 

 

5e) Volba členů Rady města Sedlčany 

Pan starosta sdělil, že legislativní podpora pro volbu členů Rady města Sedlčany vychází 

z ustanovení odstavce 3 § 99 v návaznosti na ustanovení § 67 a § 68 zákona č. 128/2000 Sb., 

o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů.  

 

5e1) Stanovení počtu členů Rady města Sedlčany 

Počet členů RM vychází ze schváleného usnesení ZM č. 317/2018-2022 ze dne 6. června 2022 

(vizte Zápis č. 20/2022), kterým Zastupitelstvo města Sedlčany stanovilo počet členů 

Zastupitelstva města Sedlčany na volební období roku 2022 – 2026 na 21 členů. 

 

Radu města obecně tvoří starosta, místostarosta (místostarostové) a další členové rady volení 

z řad členů zastupitelstva města. Podle zákona je počet členů rady vždy lichý a činí nejméně 5 

a nejvýše 11 členů, přičemž nesmí přesahovat jednu třetinu počtu členů zastupitelstva. To pro 

náš případ 21 členného Zastupitelstva města Sedlčany aplikace příslušného ustanovení zákona 

o obcích znamená možnost zvolení sedmi členné Rady města Sedlčany, jako tomu bylo 

doposud. 

Pan starosta přednesl následující výrok návrhu usnesení, o kterém bylo hlasováno aklamací: 

„Zastupitelstvo města Sedlčany v souladu s ustanovením odstavce 3 § 99 zákona 

č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, stanovuje počet členů 

Rady města Sedlčany na volební období roku 2022 – 2026 na 7 členů.“ 

Hlasování: z přítomných 20 zastupitelů na ustavujícím zasedání bylo pro 20; proti 0; zdržel se 

0; nepřítomen hlasování 0. 

Závěr: Usnesení bylo Zastupitelstvem města Sedlčany přijato a opatřeno administrativní 

značkou 7/2022-2026. 

 

5e2) Vlastní volba zbývajících pěti členů Rady města Sedlčany 

Vzhledem k výše uvedenému rozhodnutí pan starosta vyzval určené zmocněnce politických 

subjektů a stran k přednesení jejich návrhů: 

a) Šance pro Sedlčany: Vystoupil zmocněnec subjektu pro tuto volbu určený, pan Richard 

Otradovec, který navrhl kandidáty tohoto subjektu na členy RM, a to pana Ing. Josefa 

Soukupa a pana MUDr. Vladimíra Zámostného. 

Nominovaní kandidáti postupně na vyzvání pana starosty města (jednotlivě) vyřkli výrok: 

„Kandidaturu na obsazení funkce člena RM přijímám.“  

 

b) Občanská demokratická strana: Vystoupil zmocněnec strany pro tuto volbu určený, pan 

MUDr. Zdeněk Špale, který navrhl kandidáty tohoto subjektu na členy RM, a to pana 

Ing. Františka Hodyse a MUDr. Karla Marka.   
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Nominovaní kandidáti postupně na vyzvání předsedajícího (jednotlivě) vyřkli výrok: 

„Kandidaturu na obsazení funkce člena RM přijímám.“  

 

c) Sdružení nezávislých kandidátů Sedlčan: Vystoupil zmocněnec strany pro tuto volbu 

určený, pan Mgr. Libor Novotný, který navrhl kandidáta tohoto subjektu na posledního 

člena RM, a to pana Ing. Martina Havla.    

Nominovaný kandidát na vyzvání předsedajícího vyřkl výrok: „Kandidaturu na obsazení 

funkce člena RM přijímám.“  

 

d) Křesťanská demokratická unie – Česká strana lidová: Vystoupil zmocněnec strany 

pro tuto volbu určený, pan Ing. Martin Severa, který sdělil, že subjekt kandidáty této 

strany na členy RM navrhovat nebude.    

 

Dále proběhla řádná tajná volba, a to v kontextu postupu, který byl podrobněji popsán výše. 

Mluvčí společné návrhové a volební komise, pan JUDr. Filip Růzha, přednesl výrok o výsledku 

hlasování, který je přijatým usnesením ve věci tajné volby zbývajících pěti členů RM: 

„Zastupitelstvo města Sedlčany volí tajnou volbou zbývající členy Rady města Sedlčany, 

kterými jsou pan MUDr. Vladimír Zámostný počtem 15 hlasů; pan Ing. Josef Soukup počtem 

16 hlasů; pan Ing. František Hodys počtem 19 hlasů; pan MUDr. Karel Marek počtem 17 hlasů 

a pan Ing. Martin Havel počtem 17 hlasů, a to z celkového počtu dvaceti jedna zastupitelů 

a dvaceti volby přítomných členů Zastupitelstva města Sedlčany.“  

Závěr: Usnesení bylo Zastupitelstvem města Sedlčany přijato a opatřeno administrativní 

značkou 8/2022-2026. 

Odevzdány nebyly žádné neplatné hlasovací lístky. 

Všechny hlasovací lístky s platnými hlasy celkem 20. Celkem nebylo odevzdáno 16 hlasů, 

a to do celkového počtu všech (100 hlasů).  

Pan starosta všem zvoleným poblahopřál a popřál mnoho úspěchů v jejich práci.  

 

Dále předsedající postupoval v řízení ustavujícího zasedání ZM podle schváleného programu. 

 

 

 

  

6. Zřízení Finančního výboru a Kontrolního výboru Zastupitelstva města Sedlčany 

a volba předsedů (počet členů FV a KV) 

Zřízení Finančního výboru Zastupitelstva města Sedlčany a Kontrolního výboru Zastupitelstva 

města Sedlčany a volba předsedů (počet členů FV a KV) jsou realizovány podle ustanovení 

§ 117 a § 119 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů.   

 

6 a) Určení počtu členů Finančního výboru Zastupitelstva města Sedlčany a Kontrolního 

výboru Zastupitelstva města Sedlčany 

Podle výše uvedeného ustanovení zákona o obcích ZM zřizuje jako své iniciativní a kontrolní 

orgány výbory. Svá stanoviska a návrhy z činnosti předkládají výbory zastupitelstvu. ZM vždy 

zřizuje finanční a kontrolní výbor. Předsedou výboru je vždy člen zastupitelstva; to neplatí, jde-

li o předsedu osadního výboru (§ 120 uvedeného zákona). 

Počet členů výboru je vždy lichý. Finanční a kontrolní výbory jsou nejméně tříčlenné. Jejich 

členy nemohou být starosta, místostarosta, tajemník obecního úřadu ani osoby zabezpečující 

rozpočtové a účetní práce na Městském úřadu Sedlčany. 

Finanční výbor Zastupitelstva města Sedlčany je navrhován sedmičlenný, včetně předsedy, 

a Kontrolní výbor Zastupitelstva města Sedlčany je navrhován tříčlenný, včetně předsedy. 
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V případě FV a KV se předpokládá na dnešním ustavujícím zasedání ZM volba obou předsedů 

a očekává se, že zvolení předsedové si do „svých pracovních týmů“, a to do času odeslání 

pozvánky na následující zasedání ZM, nejpozději však na čas konání následujícího zasedání 

ZM, připraví návrh dalších členů do stanoveného počtu, který bude zastupitelům předložen 

ke schválení.  

Pan starosta zastupitelům navrhl způsob hlasování za účelem ustanovení (zřízení) FV a KV 

a zároveň stanovení počtu jejich členů, veřejným hlasováním – aklamací. 

Vyřkl výrok návrhu procedurálního usnesení: 

„Kdo z Vás, přítomných zastupitelů, je pro to, aby se za účelem zřízení Finančního výboru 

Zastupitelstva města Sedlčany a Kontrolního výboru Zastupitelstva města Sedlčany a zároveň 

stanovení počtu členů těchto výborů, hlasovalo aklamací?“ 

Hlasování: z přítomných 20 zastupitelů na zasedání bylo pro 20; proti 0; zdržel se 0; nepřítomen 

hlasování 0. 

Předsedající vyřkl závěrečný výrok procedurálního usnesení: 

„Zastupitelstvo města Sedlčany rozhodlo způsobem aklamace zajistit, a to v souladu 

s ustanovením § 117 a následných zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění 

pozdějších předpisů, zřízení Finančního výboru Zastupitelstva města Sedlčany a zřízení 

Kontrolního výboru Zastupitelstva města Sedlčany a zároveň tímto způsobem volby stanovit 

počet jejich členů.“  

(Poznámka: Jedná se o procedurální a pomocné rozhodnutí ZM; hlasování nebude zahrnuto 

do závěrečného souboru přijatých usnesení.) 

 

Následně pan starosta, Ing. Ivan Janeček, nechal hlasovat aklamací o tomto výroku: 

„Zastupitelstvo města Sedlčany v souladu s ustanovením § 117 a následných zákona 

č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, zřizuje Finanční výbor 

Zastupitelstva města Sedlčany a Kontrolní výbor Zastupitelstva města Sedlčany. Finanční 

výbor bude pracovat jako sedmičlenný a Kontrolní výbor bude pracovat jako tříčlenný, 

a to včetně jejich předsedů.“ 

 

Vzhledem k tomu, že do otevřené rozpravy o této problematice se nikdo nepřihlásil, pan 

starosta nechal hlasovat. 

 

Hlasování: z přítomných 20 zastupitelů na ustavujícím zasedání bylo pro 20; proti 0; zdržel se 

0; nepřítomen hlasování 0. 

Závěr: Usnesení bylo Zastupitelstvem města Sedlčany přijato a opatřeno administrativní 

značkou 9/2022-2026.  

 

6 b) Určení způsobu volby předsedů výborů 

Jak uvedeno výše, na ustavujícím zasedání ZM se předpokládá volba předsedy obou výborů 

(může být i veřejným hlasováním; připraveno je též tajné hlasování). 

Pan starosta navrhl způsob tajného hlasování, a to na zajištění obsazení obou uvedených funkcí. 

Vzhledem k tomu, že nikdo ze zastupitelů nenavrhl způsob hlasování aklamací, pan starosta 

nechal o způsobu hlasování rozhodnout zastupitelstvo: 

Přednesený výrok návrhu usnesení: 

„Zastupitelstvo města Sedlčany schvaluje pro volbu předsedy Finančního výboru Zastupitelstva 

města Sedlčany a Kontrolního výboru Zastupitelstva města Sedlčany použít způsobu tajného 

hlasování.“ 

Hlasování: z přítomných 20 zastupitelů na ustavujícím zasedání bylo pro 12; proti 2; zdržel se 

6; nepřítomen hlasování 0. 

Závěr: Usnesení bylo Zastupitelstvem města Sedlčany přijato a opatřeno administrativní 

značkou 10/2022-2026. 
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6 c) Volba předsedy Finančního výboru Zastupitelstva města Sedlčany 

Pan starosta postupně vyzval pro tuto věc určené zmocněnce z jednotlivých politických 

subjektů, a to za účelem přednesení návrhů kandidátů na obsazení této významné funkce: 

a) Šance pro Sedlčany: Vystoupil zmocněnec strany pro tuto volbu určený, pan Richard 

Otradovec, který předsedajícímu a přítomné veřejnosti sdělil, že kandidáta tento subjekt 

na předsedu Finančního výboru Zastupitelstva města Sedlčany nominovat nebude. 

 

b) Občanská demokratická strana: Vystoupil zmocněnec strany pro tuto volbu určený, pan 

MUDr. Zdeněk Špale, který navrhl kandidáta tohoto subjektu na předsedu Finančního 

výboru Zastupitelstva města Sedlčany, a to pana Ing. Františka Hodyse.   

Nominovaný kandidát pan Ing. František Hodys vyřkl výrok: „Kandidaturu na obsazení funkce 

předsedy Finančního výboru Zastupitelstva města Sedlčany přijímám.“  

 

c) Sdružení nezávislých kandidátů Sedlčan: Vystoupil zmocněnec subjektu pro tyto věci 

určený, pan Mgr. Libor Novotný, který uvedl, že vlastního kandidáta na obsazení postu 

předsedy Finančního výboru Zastupitelstva města Sedlčany uvedený subjekt nemá.  

 

d) Křesťanská demokratická unie – Česká strana lidová: Vystoupil zmocněnec subjektu, 

pan Ing. Martin Severa, který uvedl, že vlastním kandidátem na obsazení postu předsedy 

Finančního výboru Zastupitelstva města Sedlčany subjekt nedisponuje a navrhovat 

nebude.  

 

Dále proběhla řádná tajná volba, a to v kontextu postupu, který byl podrobněji popsán výše. 

Mluvčí společné návrhové a volební komise, pan JUDr. Filip Růzha, přednesl výrok o výsledku 

hlasování, který je přijatým usnesením ve věci tajné volby na funkci předsedy Finančního 

výboru Zastupitelstva města Sedlčany: 

„Zastupitelstvo města Sedlčany volí předsedu Finančního výboru Zastupitelstva města 

Sedlčany na volební období roku 2022 – 2026 pana Ing. Františka Hodyse, a to v počtu 17 hlasů 

z dvaceti volby přítomných členů Zastupitelstva města Sedlčany (celkový počet členů 

Zastupitelstva města Sedlčany je dvacet jedna).“ 

Závěr: Usnesení bylo Zastupitelstvem města Sedlčany přijato a opatřeno administrativní 

značkou 11/2022-2026. 

Pan starosta města Sedlčany poblahopřál zvolenému k funkci předsedy Finančního výboru 

Zastupitelstva města Sedlčany. 

 

6 d) Volba předsedy Kontrolního výboru Zastupitelstva města Sedlčany 

Pan starosta postupně vyzval pro tuto věc určené zmocněnce z jednotlivých politických 

subjektů, a to za účelem přednesení návrhů kandidátů na obsazení této významné funkce: 

a) Šance pro Sedlčany (přednesl pan Ing. Josef Soukup) navrhuje na předsedu Kontrolního 

výboru Zastupitelstva města Sedlčany, pana Richarda Otradovce.   

Nominovaný kandidát na vyzvání předsedajícího, pan Richard Otradovec, vyřkl výrok: 

„Kandidaturu na obsazení funkce předsedy Kontrolního výboru Zastupitelstva města Sedlčany 

přijímám.“  

 

b) Občanská demokratická strana: Vystoupil zmocněnec strany pro tuto volbu určený, pan 

MUDr. Zdeněk Špale, který sdělil, že tato politická strana kandidáta na danou funkci 

navrhovat nebude. 
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c) Sdružení nezávislých kandidátů Sedlčan: Vystoupil zmocněnec subjektu pro tyto věci 

určený, pan Mgr. Libor Novotný, který uvedl, že vlastního kandidáta na obsazení postu 

předsedy Kontrolního výboru Zastupitelstva města Sedlčany uvedený subjekt nemá.  

 

d) Křesťanská demokratická unie – Česká strana lidová: Vystoupil zmocněnec subjektu, 

pan Ing. Martin Severa, který uvedl, že vlastním kandidátem na obsazení postu předsedy 

Kontrolního výboru Zastupitelstva města Sedlčany subjekt nedisponuje a navrhovat 

nebude.  

 

Dále proběhla řádná tajná volba, a to v kontextu postupu, který byl podrobněji popsán výše. 

Mluvčí společné návrhové a volební komise, pan JUDr. Filip Růzha, přednesl výrok o výsledku 

hlasování, který je přijatým usnesením ve věci tajné volby na funkci předsedy Kontrolního 

výboru Zastupitelstva města Sedlčany:  

„Zastupitelstvo města Sedlčany volí předsedu Kontrolního výboru Zastupitelstva města 

Sedlčany na volební období roku 2022 – 2026 pana Richarda Otradovce, a to v počtu 14 hlasů 

z dvaceti volby přítomných členů Zastupitelstva města Sedlčany (celkový počet členů 

Zastupitelstva města Sedlčany je dvacet jedna).“ 

Závěr: Usnesení bylo Zastupitelstvem města Sedlčany přijato a opatřeno administrativní 

značkou 12/2022-2026. 

 

Pan starosta města poblahopřál zvolenému k funkci předsedy Kontrolního výboru 

Zastupitelstva města Sedlčany. 

 

Poznámka: Od obou nově zvolených předsedů obou výborů se očekává zajištění nominací 

kandidátů na členy obou těchto orgánů ZM. Strany a politická uskupení mají za úkol 

kontaktovat zvolené předsedy a případně předat nominované. 

 

 

7. Rozhodnutí o měsíčních odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů Zastupitelstva 

města Sedlčany 

K přednesení této problematiky pan starosta předložil stručnou důvodovou zprávu spolu s údaji 

(v Zápisu ve výroku usnesení). 

Zastupitelstvo v tomto případě rozhoduje podle ustanovení § 84 odstavec 2 písmeno n) zákona 

č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů. A dále v souladu 

s ustanovením § 72 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších 

předpisů, ve kterém je uvedeno, že neuvolněným členům zastupitelstva obce může být za výkon 

funkce poskytnuta měsíční odměna. Její maximální výši stanoví prováděcí právní předpis, 

kterým je Nařízení vlády č. 318/2017 Sb., o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev, 

ve znění pozdějších předpisů. 

 

Pan starosta sdělil, že k řešené problematice při tomto jednání zastupitelé obdrželi dokument, 

na kterém jsou uvedeny částky maximálně možné a navrhované (usnesení), které jsou totožné 

s dříve přijatým usnesením ZM (posledně ke konci roku 2019).  

 

Rozprava (pan starosta otevřel rozpravu): 

▪ bez příspěvku. 

 

Pan starosta nejprve přednesl procedurální usnesení o způsobu volby: 

„Zastupitelstvo města Sedlčany schvaluje, aby k rozhodnutí o měsíčních odměnách za výkon 

funkcí neuvolněných členů Zastupitelstva města Sedlčany, zastupitelský sbor dospěl 

hlasováním aklamací.“ 
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Hlasování: z přítomných 20 zastupitelů na ustavujícím zasedání bylo pro 20; proti 0; zdržel se 

0; nepřítomen hlasování 0. 

Usnesení bylo přijato. 

(Poznámka: Jedná se o proceduru, hlasování není zahrnuto do závěrečného souboru přijatých 

usnesení.) 

 

Pan starosta přednesl následující výrok usnesení, o kterém bylo aklamací hlasováno: 

„Zastupitelstvo města Sedlčany schvaluje v souladu s Nařízením vlády č. 318/2017 Sb., o výši 

odměn členů zastupitelstev územních samosprávných celků, v platném znění, návrh, 

aby počínaje dnem ustavujícího zasedání Zastupitelstva města Sedlčany (tedy včetně tohoto dne 

17. října 2022) pobírali členové Rady města Sedlčany odměnu ve výši 6.600,00 Kč/měsíc; 

předsedové výborů Zastupitelstva města Sedlčany a předsedové komisí Rady města Sedlčany, 

kteří jsou zastupiteli města, počínaje dnem svého zvolení do příslušné funkce, odměnu ve výši 

2.500,00 Kč/měsíc; zastupitelé, kteří budou rovněž členy výborů, členy komisí nebo členy 

zvláštního orgánu, odměnu ve výši 1.750,00 Kč/měsíc, a to počínaje dnem svého zvolení 

do sdružené funkce; členové zastupitelstva, kteří nebudou mít žádných dalších funkcí (rozumí 

se funkce člena výboru, komise nebo člena zvláštního orgánu) odměnu ve výši 

1.200,00 Kč/měsíc, a to počínaje dnem ustavujícího zasedání Zastupitelstva města Sedlčany. 

V případě souběhu výkonu několika funkcí náleží neuvolněnému členovi Zastupitelstva města 

Sedlčany měsíční odměna podle funkce, za kterou se poskytuje nejvyšší odměna. 

V případě ukončení mandátu zastupitele a nástupu náhradníka na uvolněný mandát bude 

odměna poskytována zastupitelům dnem složení slibu zastupitele.“ 

Hlasování: z přítomných 20 zastupitelů na ustavujícím zasedání bylo pro 20; proti 0; zdržel se 

0; nepřítomen hlasování 0. 

Závěr: Usnesení bylo Zastupitelstvem města Sedlčany přijato a opatřeno administrativní 

značkou 13/2022-2026. 

   

 

8. Diskuse 

Pan starosta otevřel nejprve diskusi zastupitelů: 

 

Vzhledem k tomu, že se nikdo z přítomných zastupitelů do diskuse nepřihlásil, pan Ing. Ivan 

Janeček, starosta města Sedlčany, diskusi zastupitelů ukončil. 

 

Následně pan starosta otevřel diskusi přítomných občanů města, vlastníků nemovitostí a hostů, 

kteří by případně mohli o udělení slova požádat.  

Do diskuse se z množiny potenciálních diskutujících nikdo nepřihlásil. 

Pan starosta diskusi ukončil a vyzval společnou návrhovou a volební komisi, respektive jejího 

mluvčího, k přednesení konečného souboru výroků usnesení (vyjma procedurálních).  

 

 

9. Usnesení 

Slova se ujal mluvčí společné návrhové a volební komise, pan JUDr. Filip Růzha, 

který přednesl postupně jednotlivé výroky usnesení, tak jak byly v časovém sledu přijaty (vizte 

souhrnné usnesení, vyjma výroků procedurálních). 

Mluvčí tedy přednesl soubor usnesení z ustavujícího zasedání Zastupitelstva města Sedlčany 

ze dne 17. října 2022. 

V Zápisu zařazeno níže, jako samostatný oddíl. 

Nikdo ze zastupitelského sboru ani veřejnosti doplnění usnesení nepožadoval a nic proti 

přednesenému souboru schváleného usnesení nenamítl. 
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Pan Ing. Ivan Janeček, starosta města, poděkoval panu JUDr. Filipu Růzhovi, mluvčímu 

společné návrhové a volební komise za přednesení souboru výroků usnesení z ustavujícího 

zasedání Zastupitelstva města Sedlčany ze dne 17. října 2022. 

Konstatoval, že s ohledem na fakt, že bylo o jednotlivých výrocích usnesení již hlasováno 

samostatně, není třeba postupovat další hlasování o souboru oněch výroků. 

 

 

10. Závěr 

Závěrem pan Ing. Ivan Janeček, starosta města, poděkoval za důstojný průběh jednání 

zastupitelům i přítomné veřejnosti. Poděkoval pracovníkům KDJS za přípravy sálu na jednání 

ZM. 

Konstatoval, že volby proběhly zdárně.  

Poděkoval dosavadnímu starostovi panu Ing. Miroslavu Hölzelovi, který město Sedlčany vedl 

poslední volební období a dlouhodobě z pozice místostarosty města se podílel na jeho vedení. 

Náleží mu za veškerou práci, kterou odvedl, za veškerý čas, který řízení města obětoval, 

poděkování.    

 

Předsedající ustavujícímu zasedání, pan Ing. Ivan Janeček, starosta města Sedlčany, pronesl 

výrok: 

„Tímto ustavující zasedání Zastupitelstva města Sedlčany ukončuji.“ 

(naměřený čas 19:13 hod.). 

 

Přílohy k Zápisu: 

1. Prezenční listina ze dne 17. října 2022; (1 list) 

2. Listiny svědčící o složení slibu zastupitele (nebudou distribuovány; 20 listů) 

3. Volební dokumentace (soubor více listin v zapečetěných obálkách ke každé 

volbě zvlášť) 

 

Některé použité zkratky:  

ČSÚ – Český statistický úřad 

ZM –  Zastupitelstvo města Sedlčany 

   RM – Rada města Sedlčany 

   FV – Finanční výbor Zastupitelstva města Sedlčany 

   KV – Kontrolní výbor Zastupitelstva města Sedlčany 

    

Zapsal: Ing. Vojtěch Hlaváček, tajemník Městského úřadu Sedlčany 

 

 


