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Z á p i s  č. ZM 1/2018-2022 

(anonymizovaný) 
 

z ustavujícího zasedání Zastupitelstva města Sedlčany, které se konalo dne  

31. října 2018 v čase od 17:00 hodin a dne 12. listopadu 2018 v čase 

od 17:00 hodin ve Společenském sále KDJS Sedlčany 

 
Slova se ujal pan Ing. Jiří Burian, starosta města, který v čase 17:05 hod. zahájil veřejné 

ustavující zasedání Zastupitelstva města Sedlčany pro volební období 2018 – 2022; 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 31. října 2018, která je Přílohou č. 1 tohoto Zápisu; 

Počet přítomných členů Zastupitelstva města Sedlčany: v okamžiku zahájení zasedání 21;  

Omluven (a): na celé jednání: -. 

Neomluven (a): -. 

Ověřovatelé zápisu: Ing. Martin Havel; Ing. Petr Stoupa. 

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

Jednání započato: dne 31. října 2018 v čase 17:05 hod.  

Jednání přerušeno: dne 31. října 2018 v čase 17:52 hod. 

Jednání opětovně zahájeno (pokračovalo): dne 12. listopadu 2018 v čase 17:01 hod. 

Jednání ukončeno: dne 12. listopadu 2018 v čase 19:53 hod. 

 

  

1. Zahájení ustavujícího zasedání 

Slova se ujal předsedající schůze ustavujícího zasedání ZM, Ing. Jiří Burian, stávající starosta 

města, který v čase 17:05 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, hosty a zástupce veřejnosti.  

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 (mj. Čl. VII., odst. 3 Jednacího řádu). 

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 do doby, než je zvolen starosta nebo 

místostarosta. Na ustavujícím zasedání zastupitelstva obce se volí starosta, místostarosta a další 

členové rady obce (města). 

 

Předsedající, pan starosta 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.“  
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Dále předsedající 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; údaje použity z ČSÚ). 

  

Volby do zastupitelstev obcí 5. – 6. října 2018  

Zastupitelstvo města Sedlčany  

Kraj: Středočeský kraj  

Okres: Příbram  

Obec: Sedlčany  

Výsledky voleb – město Sedlčany – souhrnné informace 

Počet 

volených 

členů 

zastupitelstva 

Počet 

volebních 

obvodů 

Okrsky 

Voliči 

v seznamu 

Vydané 

obálky 

Volební 

účast v % 

Odevzdané 

obálky 

Platné 

hlasy celkem zpr. v % 

21 1 13 13 100,00 5 908 2 986 50,54 2 984 55 771 

 

Výsledky voleb – město Sedlčany 

Kandidátní listina Hlasy 

Počet 

kandidátů 

Přepočtený 

základ 

dle počtu 

kandidátů 

Přepočtené % 

platných hlasů 

Počet 

mandátů 
 

číslo název abs. v % 

1  Sdružení nez. kand. Sedlčan 9 714 17,42 21 55 771,00 17,41 3  

2  Občanská demokratická strana 18 434 33,05 21 55 771,00 33,05 7  

3  STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ 17 264 30,96 21 55 771,00 30,95 7  

4  Sdružení ČSSD a nez. kandidátů 4 899 8,78 21 55 771,00 8,78 2  

5  Křesť. demokr. unie – Čs. str. lid. 5 460 9,79 21 55 771,00 9,79 2  

 

Zvolení zastupitelé  

Kandidátní listina Kandidát 
Navrhující 

strana 

Politická 

příslušnost 

Hlasy 
Pořadí 

zvolení číslo název 
poř. 

číslo 
příjmení, jméno, tituly věk abs. v % 

1 Sdružení nez. kand. Sedlčan 2 Novotný Libor Mgr. 56 NK BEZPP 860 8,85 1 

1 Sdružení nez. kand. Sedlčan 1 Havel Martin Ing. 58 NK BEZPP 765 7,87 2 

1 Sdružení nez. kand. Sedlčan 5 Faktor Radovan Mgr. 41 NK BEZPP 644 6,62 3 

2 Občanská demokratická strana 3 Marek Karel MUDr. 54 ODS BEZPP 1 419 7,69 1 

2 Občanská demokratická strana 9 Špale Zdeněk MUDr. 38 ODS BEZPP 1 353 7,33 2 

2 Občanská demokratická strana 6 
Nádvorník Jaroslav 

PaedDr. 
56 ODS BEZPP 1 237 6,71 3 

2 Občanská demokratická strana 5 Hodys František Ing. 58 ODS BEZPP 1 168 6,33 4 

2 Občanská demokratická strana 2 Hölzel Miroslav Ing. 60 ODS ODS 1 122 6,08 5 

2 Občanská demokratická strana 11 
Šimeček ml. Zdeněk 

Mgr. 
41 ODS BEZPP 1 015 5,50 6 

2 Občanská demokratická strana 1 Burian Jiří Ing. 69 ODS ODS 936 5,07 7 

3 STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ 8 
Zámostný Vladimír 

MUDr. 
60 STAN BEZPP 1 250 7,24 1 

3 STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ 12 
Chromcová Andrea 

MUDr. 
35 STAN BEZPP 1 099 6,36 2 

3 STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ 1 Vilasová Blanka Ing. 48 STAN BEZPP 1 065 6,16 3 

3 STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ 2 Růzha Filip JUDr. 27 STAN BEZPP 1 044 6,04 4 

https://www.volby.cz/pls/kv2018/kv111111?xjazyk=CZ&xid=1&xdz=2&xnumnuts=2111&xobec=541281&xstrana=901&xstat=0&xvyber=0
https://www.volby.cz/pls/kv2018/kv111111?xjazyk=CZ&xid=1&xdz=2&xnumnuts=2111&xobec=541281&xstrana=53&xstat=0&xvyber=0
https://www.volby.cz/pls/kv2018/kv111111?xjazyk=CZ&xid=1&xdz=2&xnumnuts=2111&xobec=541281&xstrana=166&xstat=0&xvyber=0
https://www.volby.cz/pls/kv2018/kv111111?xjazyk=CZ&xid=1&xdz=2&xnumnuts=2111&xobec=541281&xstrana=371&xstat=0&xvyber=0
https://www.volby.cz/pls/kv2018/kv111111?xjazyk=CZ&xid=1&xdz=2&xnumnuts=2111&xobec=541281&xstrana=1&xstat=0&xvyber=0
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3 STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ 3 Soukup Josef Ing. 52 STAN BEZPP 887 5,13 5 

3 STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ 4 Otradovec Richard 26 STAN BEZPP 876 5,07 6 

3 STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ 5 Kelichová Barbora 36 STAN BEZPP 731 4,23 7 

4 Sdružení ČSSD a nez. kandidátů 1 Švagr Pavel Ing. CSc. 56 ČSSD ČSSD 643 13,12 1 

4 Sdružení ČSSD a nez. kandidátů 4 
Hefka Rostislav Mgr. et 

Mgr. 
40 NK BEZPP 434 8,85 2 

5 Křesť. demokr. unie - Čs. str. lid. 1 Severa Martin Ing. 55 KDU-ČSL BEZPP 715 13,09 1 

5 Křesť. demokr. unie - Čs. str. lid. 3 Stoupa Petr Ing. 49 KDU-ČSL BEZPP 473 8,66 2 

 

 

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 

31. října 2018, vyjádřené podpisem zastupitelů, celkem 21. Nikdo se z nepřítomnosti 

neomlouval. Přítomno ustavujícímu zasedání je tedy všech 21 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 starostu a dále byly doklady složeny dle Prezenční listiny – podle 

abecedního pořádku).   

 

Nejprve složil slib předsedající ustavujícího zasedání, pan starosta, 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 
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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 č. 3 k Zápisu 

z ustavujícího zasedání ZM). 

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

přítomní zastupitelé, a to bez výhrad a odmítnutí.“  

 

 

3. Určení ověřovatelů Zápisu, zapisovatele, společné návrhové a volební komise 

Pan starosta 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 2 zastupitele, 

a to pana Ing. Martina Havla a pana Ing. Petra Stoupu. 

Předsedající vyzval zastupitele k hlasování. 

Pan starosta vyřkl výrok: 

„Za ověřovatele dnešního zápisu navrhuji pana Ing. Martina Havla a pana Ing. Petra Stoupu.“  

Hlasování: z přítomných 21 zastupitelů na zasedání bylo pro 19; proti 0; zdržel se 2; nepřítomen 

hlasování 0. 

Předsedající vyřkl závěrečný výrok: 

„Ověřovatelem Zápisu z ustavujícího zasedání Zastupitelstva města Sedlčany je pan 

Ing. Martin Havel a pan Ing. Petr Stoupa.“  

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

do závěrečného souboru přijatých usnesení.) 

 

Předsedající navrhl zapisovatele Zápisu z ustavujícího zasedání ZM. Sdělil, že jako vhodné 

(obvyklé) se jeví navrhnout tajemníka Městského úřadu Sedlčany, Ing. Vojtěcha Hlaváčka. 

Pan starosta nechal aklamací o svém návrhu hlasovat.  

Hlasování: z přítomných 21 zastupitelů na zasedání bylo pro 21; proti 0; zdržel se 0; nepřítomen 

hlasování 0. 

Předsedající vyřkl výrok: 

„Zapisovatelem Zápisu z ustavujícího zasedání Zastupitelstva města Sedlčany je tajemník 

Městského úřadu Sedlčany, Ing. Vojtěch Hlaváček.“  

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

do závěrečného souboru přijatých usnesení.) 

 

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

„Pan Ing. Martin Severa, předseda; pan Mgr. Libor Novotný, člen a pan JUDr. Filip Růzha, 

člen; 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.  
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Předsedající přednesl výrok, o kterém nechal hlasovat: 

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

komise?“ 

Hlasování: z přítomných 21 zastupitelů na ustavujícím zasedání bylo pro 20; 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 Mgr. Libor Novotný, člen a pan JUDr. Filip Růzha, člen; 

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). 

Závěr: Usnesení bylo Zastupitelstvem města Sedlčany přijato a opatřeno administrativní 

značkou 1/2018-2022.  

 

 

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 RM navržen v souladu s legislativou 

a stal se obsahem Pozvánky na dnešní ustavující zasedání ZM (č. j.: SEK/21007/2018), 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: 

1. Volba starosty, místostarosty a členů Rady města Sedlčany [v celkovém schématu Zápisu 

soubor označen pod číslem 5, tedy 5a) až 5f), a to s ohledem na chronologii děje a přehlednost] 

a)   určení počtu místostarostů 

b) určení, které funkce budou členové Zastupitelstva města Sedlčany 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  

2. Zřízení Finančního výboru Zastupitelstva města Sedlčany a Kontrolního výboru 

Zastupitelstva města Sedlčany [v celkovém schématu Zápisu soubor označen pod číslem 6, tedy 

6a) až 6d), a to s ohledem na chronologii děje a přehlednost] 

a) určení počtu členů Finančního výboru Zastupitelstva města Sedlčany a Kontrolního 

výboru Zastupitelstva města Sedlčany 

b) určení způsobu volby předsedů výborů 

c) volba předsedy Finančního výboru Zastupitelstva města Sedlčany 

d) volba předsedy Kontrolního výboru Zastupitelstva města Sedlčany  

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

města Sedlčany [v celkovém schématu Zápisu soubor označen pod číslem 7, a to s ohledem 

na chronologii děje a přehlednost] 

4. Diskuse [v celkovém schématu Zápisu soubor označen pod číslem 8, a to s ohledem 

na chronologii děje a přehlednost]  

5. Usnesení [v celkovém schématu Zápisu soubor označen pod číslem 9, a to s ohledem 

na chronologii děje a přehlednost]  
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6. Závěr [v celkovém schématu Zápisu soubor označen pod číslem 10, a to s ohledem 

na chronologii děje a přehlednost] 

 

Předsedající ustavujícího zasedání ZM 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 21 zastupitelů na ustavujícím zasedání bylo pro 21; 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 21.“  

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

usnesení.) 

 

Na tomto místě ustavujícího zasedání ZM předal předsedající slovo panu Ing. Miroslavu 

Hölzelovi, místostarostovi města, který navrhl přerušení ustavujícího zasedání ZM, a to 

s ohledem na následující skutečnosti, které jsou důvodem pro ukončení koaličního jednání 

na předpokládaném půdorysu dvou vítězných stran. 

 

Zastupitelé zvolení za ODS se toto pondělí dne 29. října 2018, tedy před cca 48 hodinami, 

dozvěděli informaci tlumočenou panem starostou, kterou pan Ing. Jiří Burian, starosta města, 

obdržel od jednoho sedlčanského občana. 

  

Jedná se o informace v podstatě obsažené na veřejně přístupné listině, kterou je vydané 

Usnesení Ústavního soudu ČR označené IV. ÚS 317/17 ze dne 20. února 2017, ze kterého je 

zřejmé, že zvolená zastupitelka, paní Ing. Blanka Vilasová, ve věci zastoupená JUDr. Dušanem 

Strýčkem, advokátem, podala stížnost proti předchozímu usnesení Městského státního 

zastupitelství v Praze ze dne 14. prosince 2016, č. j.: l KZV 64/2016-646, s tím, že návrh 

jmenované Ústavní soud ČR odmítl. 

Paní Ing. Blanka Vilasová se na Ústavní soud ČR obrátila podáním, označeným jako ústavní 

stížnost. V podání k Ústavnímu soudu ČR namítla zásah do svých zaručených práv založených 

Listinou základních práv a svobod, k němuž mělo dojít napadeným usnesením státního 

zastupitelství, kterým byla zamítnuta její stížnost proti usnesení Policie ČR, Národní centrály 

proti organizovanému zločinu SKPV, odboru daní, 2. oddělení, ze dne 13. listopadu 2016, č. j.: 

NCOZ-1395-1012/TČ-2016-412302-C. Tímto rozhodnutím bylo zahájeno trestní stíhání paní 

Ing. Blanky Vilasové pro důvodné podezření ze spáchání zločinu zkrácení daně, poplatku 

a podobné povinné platby podle § 240 odst. 1 a 2 písm. a) a odst. 3 trestního zákoníku ve formě 

spolupachatelství.    

S ohledem na výše uvedené pan Ing. Miroslav Hölzel, místostarosta města, navrhl následující 

výrok usnesení: 

„Zastupitelstvo města Sedlčany schvaluje přerušení ustavujícího zasedání ZM, a to s ohledem 

na nově zjištěné skutečnosti, které neumožňují hlasovat o předpokládaném koaličním návrhu 

na personální obsazení výkonných orgánů města Sedlčany. Ustavující zasedání ZM bude 

pokračovat dne 12. listopadu 2018 v čase od 17:00 hod. ve Společenském sále KDJS Sedlčany.“ 
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Slovo předsedající předal paní Ing. Blance Vilasové, která se o něj přihlásila. Jmenovaná 

nejprve pozdravila všechny přítomné a přednesla k uvedené informaci prohlášení: 

„Soudní řízení, ve kterém figuruji, se týká kauzy společnosti, ve které jsem dříve pracovala 

a díky které jsem vedle jednatele a dalších 12 lidí také bohužel obviněna já, coby její 

zaměstnanec. 

Jsem nevinná, nic jsem nezpůsobila, vše se vysvětlí, proto jsem s čistým štítem kandidovala 

a kandiduji. Věc nemá žádnou spojitost s městem Sedlčany. 

Ano, je to nepříjemné, ale řeším to. Do konečného rozhodnutí soudu mohu bohužel pouze čekat.  

Dnes vím, jak je velice jednoduché se dostat do takové situace a ačkoliv jsem bytostně 

přesvědčena, že „tam“ nemám vůbec být, musím to vydržet a překonat a se mnou celé okolí. 

Pokud budeme postupovat tak, že když na kohokoliv padne stín, ten nebude moci ani pracovat, 

tak kde je právním státem zaručený princip presumpce neviny? 

Cituji Čl. 40 odst. 2 Listiny základních práv a svobod: „Každý, proti němuž je vedeno trestní 

řízení, je považován za nevinného, pokud pravomocným odsuzujícím rozsudkem soudu nebyla 

jeho vina vyslovena.“ 

Z těchto důvodů nehodlám rezignovat na svůj mandát zastupitelky a společně s ostatními 

zastupiteli STANu budeme pracovat dál na plnění našeho programu, a to ať už z koalice nebo 

z opozice. Plnění slibů, které jsme dali našim voličům, je největším závazkem. Nejde tedy 

o pozice, ale o zajištění způsobu programu. 

Stále doufáme v další jednání, která jsme si přislíbili s ODS, abychom co nejlépe kopírovali 

výsledky voleb. 

Mám k tomu však poznámku. Pokud byli STAN a ODS partneři, měli se tak také společně 

například i postavit za člověka, který určitou práci pro město odvedl a veřejnosti společně sdělit 

„Máme dojednáno, máme koalici, u zastupitelky ze STAN vznikl takový a takový problém, 

ale stojíme za ní a budeme dále jednat.“ Já bych se vyjádřila, ale nepřipadala bych si jako 

na pranýři. Jsem si jistá, že pokud by šlo o někoho z „vyvolených osob“, jistě by se ODS 

pokusila udělat více. Šlo tedy pouze o to, jak je věc podána veřejnosti, zda je daná osoba tzv. 

hozena do vody, anebo jsme schopni ocenit její kvality. Pokud ji hodíme do vody, přichází 

otázka, proč? 

Od počátku jsem pochopitelně musela být připravena vše vysvětlit. Vidíte ale, jak moc těžké to 

je a pak se cítíte jako „nahá“ uprostřed těch, kteří vás sledují a čekají, co se stane. Někteří čekají 

a drží palce, ať to zvládnete a jiní čekají, že na vás konečně došlo, protože jste strkal nos tam, 

kam se nesmí, a proto jste pro ně nepřijatelná osoba. 

Dokonce i další zvolení zastupitelé za Starosty a nezávislé si zasloužili podání pomocné ruky, 

ale tu jsem od naší ODS bohužel neviděla. Minimálně v rámci občanské sounáležitosti a ve víře 

ve spolupráci bych toto čekala. Pokud nepřišla pomoc, nevidím zájem o spolupráci. 

Ve chvíli, kdy jsem zjistila, že nejsem na kandidátce ODS, byla jsem před rozhodnutím, 

zda do voleb vůbec jít. Vnitřně jsem bojovala s tím, zda nechat ladem veškerou práci, na které 

jsem coby zastupitelka pracovala. Nebo pracovat dál, protože nevidím jiný konec celé kauzy, 

než je osvobození. 

Pokud bychom neudělali nic a do voleb jsme společně s ostatními nesestavili tým lidí, kteří vidí 

v našem městě značné rezervy v určitých oblastech fungování, bylo by v Sedlčanech vše zřejmě 

při starém. 

Jako STAN jsme coby nové politické uskupení v Sedlčanech dokázali mnohé, získali jsme 7 

mandátů, stejně jako ODS, a to ukázalo, o co lidé stojí. Proto ani v této situaci nechceme 

v žádném případě zklamat naše voliče. Prosíme jen o lidské zamyšlení se a neodsouzení. 

Apeluji na presumpci neviny také u vás. Prosím, myslete na to, že se do podobné situace může 

dostat každý a v dnešní době bohužel čím dál častěji se to také stává. 

Děkuji všem zastupitelům za STAN, kteří mě podpořili, nesmírně si toho vážím a opravdu mě 

velice mrzí, že nyní musíme společně čelit této situaci. 

Informace o kauze jsem nesdělovala, většina našich kandidátů to nevěděla. 
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Dle mého právního zástupce jsem nevinná, tak proč to někomu říkat a ani nemohu, nemá se 

o tom mluvit do vyřešení věci. 

Děkuji všem našim voličům a také mnoha podporovatelům, kteří mě osobně i ostatním vyjadřují 

solidaritu a podporu k dalšímu konání. Často dokonce v podporu mojí pozici lídra STANu přes 

všechny nové informace, které se bleskurychle roznesly.“  

 

Dále vystoupil pan Ing. Pavel Švagr, CSc., který konstatoval, že jsme slyšeli z úst pana 

místostarosty emotivně přednesené prohlášení, (původem z listiny Ústavního soudu ČR). 

Presumpci neviny musíme ctít a platí. Volby STAN v principu vyhrál a má silný mandát, což 

se ostatním nepodařilo. Čekání na uzavření kauzy může trvat i několik let. Do vydání 

pravomocného rozsudku musíme ctít presumpci neviny. Z tohoto pohledu je otázka důvodnosti 

přerušení ustavujícího zasedání, která zazněla v návrhu výroku usnesení, nepřijatelná. 

Odvolávat se na koaliční formát je argument jednoduchý a laciný.  

Jednání trvají už určitou dobu prakticky bez výsledku.  

Tento přístup jmenovaný označil za nezodpovědný z hlediska vedení města. 

Jistě se může vymyslet jiný formát, který se nabízí. 

Podle názoru vystupujícího by se hlasovat mohlo a jmenovaný očekával, že dnes budou 

předloženy koaliční návrhy, neboť obhajoba může trvat celé volební období. 

Jmenovaný sdělil, že má problém pro navrhovaný výrok s uvedeným odůvodněním přerušení 

ustavujícího zasedání ZM hlasováním podpořit. 

Vedoucí zástupci zvolených stran měli dostatečný čas, se dohodnout, čehož nebyli schopni, 

kauza paní Ing. Blanky Vilasové je z jeho pohledu zástupný problém. 

Pan Ing. Pavel Švagr, CSc. sdělil, že čekal další koaliční návrhy, kauze však rozumí a drží paní 

Ing. Blance Vilasové palce, aby se obhájila. 

Konstatoval, že neví, jak je kauza „stará“. Kauza může trvat i celé funkční období.  

Pozici v oblasti personální musí vyřešit STAN. 

V další části byla vzpomenuta situace našeho premiéra. 

Pan Ing. Pavel Švagr, CSc. sdělil, že z morálního hlediska je vždy takováto záležitost osobní 

zátěž.  

Záleží však na dohodě jednajících o koalici.  

Závěrem svého vystoupení vyslovil názor, že je rozumné v případě, že dnes nepadnou další 

návrhy, ve výroku usnesení neuvádět důvody (koaličního formátu) a vyzval pana místostarostu, 

aby za ODS předložil dosavadní výsledky jednání. 

 

Na vystoupení reagoval pan Ing. Miroslav Hölzel, místostarosta města, který sdělil, 

že s vysloveným nechce polemizovat, avšak nejedná se o žádné emotivní jednání, pouze citoval 

znění usnesení Ústavního soudu ČR, nic nebylo komentováno. 

Ovšem zřetelně sdělil, že se nejedná o problém zástupný.  

ODS a STAN se v pátek minulého týdne společně dohodly na koaličním formátu, u kterého se 

již ladily pouze „technikálie“.  

Informace z pondělka tohoto týdne o výše uvedeném všechny zaskočila. Všichni zvolení se 

jednoznačně vyjádřili, že z hlediska morálního se jedná o závažný problém. Výsledky soudu 

jsou vždy otázkou a dopředu je nelze předjímat a jakkoli komentovat. 

Za této situace má ODS problém kandidaturu paní Ing. Blanky Vilasové na pozici do vedení 

města podpořit.  

Po obdržení informace bylo okamžitě svoláno společné jednání, kdo mohl, se účastnil; účastnila 

se většina zastupitelů, kteří vyslovili k záležitosti svůj názor.  

Za těchto nových podmínek v tak krátkém čase nebylo možné zajistit názor a postoj všech 

potenciálních koaličních partnerů, neboť někteří nepracují ve městě Sedlčany. 

Nebylo možné dojednat spolehlivý a vytvořit funkční model podpory. 

Někteří zvolení zástupci STANU také o kauze dříve nevěděli. 
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Je třeba získat prostor na projednání více variant koaličního uskupení. Vzniklou situaci je třeba 

seriózně projednat, rozebrat, reflektovat. Již dřívější koalice se dojednávala velice pracně. 

Pan místostarosta sdělil, že návrh na přerušení považuje za racionální, neboť bude vytvořen 

prostor pro další odpovědné vedení vyjednávání. 

Pan místostarosta dále promluvil o úkolu města Sedlčany zajistit ke kauze další informace, 

zda je osoba vedena stále jako obviněná apod. Po jednání s pracovnicí příslušného soudu jsme 

byli odkázáni na vyjádření předsedkyně soudu, která sdělila, že podle zákona o informacích 

žádané podrobnosti nesdělí, uvedl místostarosta. 

Závěrem Ing. Blance Vilasové popřál vynesení výroku o očištění. 

 

Dále vystoupil pan MUDr. Vladimír Zámostný, který k uvedenému za STAN sdělil: 

▪ kauza je nepříjemná pro celé ZM, především pro volební uskupení STAN; 

▪ kauza je vytažena na světlo jeden den před ustavujícím zasedáním ZM; nezbývá jen věřit, 

že načasování kauzy není záměr, ale zvláštní shoda okolností…; 

▪ poukázal na případ premiéra a případy dalších známých politiků trestně stíhaných; poukázal 

na porovnání případů (kandidatura nepravomocně odsouzeného na funkci primátora); 

Sdělil, že jsme v právním státě, deklarujícím presumpci neviny a za STAN vyjádřil podporu 

a víru v to, že se v dohledné době paní Ing. Blanka Vilasová zbaví obvinění. 

STAN se nezříká spoluodpovědnosti na řízení města; dále bude jednat ve prospěch plnění 

programu bez omezení. 

 

Pan MUDr. Zdeněk Špale sdělil, že si dovolí reagovat na slova předřečníka. 

Samozřejmě, že je třeba ctít presumpci neviny, kterou také všichni ctíme. Ovšem vyjádření 

k záměrnému načasování je zcela nekorektní. Obviněná o problému sama dobře věděla 

a nesdělila jej ani svým spolukandidátům a vyjednavačům o potenciální koalici. V tomto 

kontextu je výrok o účelovosti načasování zcela nekorektní. 

 

Pan Mgr. et Mgr. Rostislav Hefka poukázal na to, že nemůže říci, že je záležitost nepříjemná 

pro celé ZM. Pohledem právníka sdělil, že věci dobře rozumí. 

Konstatoval, že nemá problém s návrhem na přerušení ustavujícího zasedání do doby dohody, 

což považuje za lepší řešení oproti případnému „unáhlení“. Je však důležité se zamyslet 

nad výrokem usnesení, aby dávalo smysl a bylo průchozí. Sdělil, že protinávrh ke sdělenému 

návrhu výroku podávat nebude, je však žádoucí jeho vylepšení, a to prostřednictvím společného 

upřesnění návrhu.  

 

Pan Ing. Miroslav Hölzel poděkoval za přístup a konstruktivní návrh. 

Poukázal na to, že do poslední chvíle jsme čekali na vyjádření o stavu kauzy z prostředí soudu. 

I z tohoto důvodu byl výrok návrhu usnesení takto navržen. 

Doplnil, že nemá žádný problém s tím, jej upravit. Přerušení není potřebné zdůvodňovat; výrok 

návrhu usnesení může být zjednodušen s tím, že ustavující zasedání ZM bude pokračovat 

navrhovaného dne. 

 

Předsedající vyzval k přednesení upraveného návrhu výroku usnesení, o kterém nechal 

hlasovat: 

„Zastupitelstvo města Sedlčany schvaluje přerušení ustavujícího zasedání Zastupitelstva města 

Sedlčany. Ustavující zasedání Zastupitelstva města Sedlčany bude pokračovat dne 12. listopadu 

2018 v čase od 17:00 hod. ve Společenském sále KDJS Sedlčany.“ 

Hlasování: z přítomných 21 zastupitelů na ustavujícím zasedání bylo pro 21; proti 0; zdržel se 

0; nepřítomen hlasování 0. 

Závěr: Usnesení bylo Zastupitelstvem města Sedlčany přijato a opatřeno administrativní 

značkou 2/2018-2022. 
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Na závěr se ujal slova pan Ing. Jiří Burian, starosta města, který konstatoval, že nikomu, a to 

ani z veřejnosti nepřeje, žádné trestní stíhání. 

Ustavující zasedání ZM přerušil v čase 17:52 hod. s tím, že ustavující zasedání bude pokračovat 

dle výroku přijatého usnesení. 

Poděkoval všem za účast i za možnost vytvořeného prostoru a času pro zahájení další série 

jednání, což považuje za důležité a pro důstojnost jednání vhodné. 

 

 

Poznámka: Na pokračující schůzi ustavujícího zasedání ZM byla Sekretariátem Městského 

úřadu Sedlčany vyhotovena Pozvánka, prostřednictvím které byla informována veřejnost, a to 

za využití obvyklé formy a prostředků (založeno zákonem o obcích). 

  

 

Pokračující jednání ustavujícího zasedání ZM bylo opětovně zahájeno v souladu s předem 

přijatým usnesením ZM, a to dne 12. listopadu 2018 v čase 17:01 hod., kdy jej pan Ing. Jiří 

Burian, starosta města, zahájil. 

 

Pan Ing. Jiří Burian, starosta města, který se ujal slova z pozice předsedajícího pokračujícího 

ustavujícího veřejného zasedání Zastupitelstva města Sedlčany pro volební období 2018 – 

2022, nejprve přivítal přítomné, nově zvolené členy Zastupitelstva města Sedlčany a zástupce 

veřejnosti, kteří se dostavili do jednacího sálu a byli přítomni pokračujícímu slavnostnímu 

ustavujícímu zasedání.  

 

Přítomni: vizte Prezenční listinu ze dne 12. listopadu 2018, která je Přílohou č. 2 tohoto Zápisu; 

 

Počet přítomných členů Zastupitelstva města Sedlčany: v okamžiku zahájení pokračujícího 

zasedání ZM celkem 21;  

Omluven (a): na celé jednání dne 12. listopadu 2018: -. 

Neomluven (a): -. 

 

Po kontrole účasti zastupitelů dle Prezenční listiny dne 12. listopadu 2018 předsedající 

konstatoval, že Zastupitelstvo je usnášeníschopné, neboť jsou v době zahájení přítomni všichni 

zvolení zastupitelé. 

 

Pan Ing. Jiří Burian, starosta města, sdělil, že bude dnes postupně projednán schválený program 

ustavujícího zasedání, tedy počínaje bodem označeným „5“ programu a pak dále. 

 

 

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 2018 – 2022 návrh na ustanovení funkce jednoho místostarosty.“  

Hlasování: z přítomných 21 zastupitelů na ustavujícím zasedání bylo pro 21; proti 0; zdržel se 

0; nepřítomen hlasování 0. 
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Předsedající zopakoval výrok usnesení. 

Závěr: Usnesení bylo Zastupitelstvem města Sedlčany přijato a opatřeno administrativní 

značkou 3/2018-2022. 

   

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 

2018 – 2022, návrh osvědčeného pracovního modelu dlouhodobě uvolněného starosty města 

a jednoho dlouhodobě uvolněného místostarosty města.“ 

Hlasování: z přítomných 21 zastupitelů na ustavujícím zasedání bylo pro 21; proti 0; zdržel se 

0; nepřítomen hlasování 0. 

Předsedající zopakoval výrok usnesení. 

Závěr: Usnesení bylo Zastupitelstvem města Sedlčany přijato a opatřeno administrativní 

značkou 4/2018-2022. 

 

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

V souladu s Jednacím řádem Zastupitelstva města Sedlčany (odstavec 6, Čl. IX.), předsedající 

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

pro jiné případy běžně používané. Zákon i Jednací řád připouští oba způsoby hlasování. 

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

Z tohoto důvodu v souladu s Jednacím řádem Zastupitelstva města Sedlčany 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 21 zastupitelů na ustavujícím zasedání bylo pro 21; proti 0; zdržel se 

0; nepřítomen hlasování 0. 

Předsedající zopakoval výrok usnesení. 

Závěr: Usnesení bylo Zastupitelstvem města Sedlčany přijato a opatřeno administrativní 

značkou 5/2018-2022. 

 

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

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

volby zastupitele. 

Písemné pokyny zastupitelé obdrželi, a to každý, z rukou paní Dany Čížkové, tajemnice 

a zapisovatelky komise. 

Pan JUDr. Filip Růzha informace doplnil o potřebné technické poznámky, týkající se 

upozornění na neplatnost volebních lístků při jejich neoznačení a další. 

 

Předsedající uvedeným poděkoval. 

 

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

předsedy (člena) volební komise, obdrží nezaměnitelný volební lístek 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 funkci.  

 

c) Volební lístek je tištěn podle dílčí volby (obsazení výkonné funkce); jedině tímto 

dokumentem (obsahem na dokumentu) lze vyjádřit vůli hlasujícího. Jiný volební lístek je 

neplatný a nelze jím projevit vůli v těchto volbách. Před vydáním volebního lístku do rukou 

zastupitele (voliče) bude volební lístek opatřen razítkem 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 obdélníku / pole / okénka / rámečku, 

dále jen „rámečku“ před jménem kandidáta vepíše zastupitel – volič znak písmena „X“. 

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

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

vybere pouze jednoho kandidáta, kterému dává svůj hlas. Pří 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 uvedeni na hlasovacím lístku.  

Na volební lístek nelze vepisovat jiné kandidáty, oproti těm, kteří byli navrženi a kandidaturu 

zároveň přijali. 

 

Jinými slovy, v případě volby zbývajících členů RM, je třeba do rámečku vepsat znak písmena 

„X“, jak je uvedeno na hlasovacích lístcích, čili označit maximálně schválený počet radních 

(pět) z množiny navržených kandidátů. V případě uvedení – označení více jmen (vepsání 

na volební lístek více znaků písmena „X“ než pět, tedy odevzdání kandidátům více hlasů než 

volič disponuje), je volební lístek považován za neplatný a hlas pro jakéhokoliv kandidáta 

na tomto volebním lístku se nezapočítává (hlasy z tohoto volebního lístku jsou pro jednotlivé 

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

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

započítají pouze označeným kandidátům.  

Jestliže budou křížkem přeškrtnutá jména kandidátů nebo jinak označena, tedy přímo označeno 

jejich jméno, je takovýto „odevzdaný hlas“ pro tohoto kandidáta neplatný. V tomto případě 

platí, že jestliže je do počtu pět (včetně) označeno 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, proto také jejich volba 

předchází volbě RM, to znamená, že již voleni jako členové RM nejsou. 

 

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

apod. Poškozený, dříve obdržený, volební lístek bude vlastníkem (hlasujícím) odevzdán zpět 
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do rukou volební komise (volební komise zajistí zneplatnění volebního lístku jeho 

přeškrtnutím).  

 

g) Zvolen bude ten kandidát, který obdrží řádnou volbou nadpoloviční většinu hlasů všech 

zastupitelů (tzn. nejméně 11 platných hlasů). 

   

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

volební komise pronese výrok o výsledku voleb.  

Výsledky voleb volební komise poznamená do příslušné listiny o výsledcích volby (ST; MST; 

RM; případně předsedy FV a předsedy KV) a dokument osvědčí podpisy všech členů volební 

komise.    

 

Poznámka: 

Dále na samostatném listu zastupitelé rovněž obdrželi příklad správně aplikovaného hlasování 

(označení hlasovacího lístku). 

 

Předsedající se dotázal, zda je všem způsob volby jasný. Nikdo neměl žádný dotaz. 

 

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

Ing. Jiří Burian, který navrhl kandidáta tohoto subjektu na starostu, a to pana 

Ing. Miroslava Hölzela.   

Nominovaný kandidát pan Ing. Miroslav Hölzel vyřkl výrok: „Kandidaturu na obsazení funkce 

starosty města Sedlčany přijímám.“  

b) Starostové a nezávislí: Vystoupila zmocněnkyně subjektu, paní Ing. Blanka Vilasová, 

která uvedla, že vlastního kandidáta na obsazení postu starosty uvedený subjekt 

navrhovat nebude.  

c) 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.  

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

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

subjekt nedisponuje a navrhovat nebude.  

e) Sdružení ČSSD a nezávislých kandidátů: Vystoupil zmocněnec subjektu, pan Ing. Pavel 

Švagr, CSc., který uvedl, že vlastního kandidáta na obsazení postu starosty uvedený 

subjekt nemá.  

 

Po ukončení podání návrhu kandidáta na starostu města, předsedající schůze vyzval k činnosti 

společnou návrhovou a volební komisi, která se tímto ujala práce spojené s volbou starosty 

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. 

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. 

 

O slovo k diskusi v čase než budou sečteny hlasy, požádal pan Ing. Pavel Švagr, CSc. 
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Pan Ing. Pavel Švagr, CSc., nejprve kriticky poznamenal, že za plentu, která má vymezit 

diskrétní prostor pro nerušené označení volebního lístku, je vidět (nedokonalá zástěna).  

Dále se dotázal, zda je možné seznámit přítomné s koalicí a zda kandidáti mají svůj program. 

 

Pan Ing. Miroslav Hölzel, místostarosta města Sedlčany, stručně zareagoval na dotaz ohledně 

tvorby programu koalice, který bude naplňován. Sdělil, že program bude vycházet z dílčích 

programů úspěšných volebních stran. Jinými slovy, dohoda ohledně programové shody je 

v současné době postavena na formátu respektu k programovým prioritám i rozpracovaným 

projektům, přičemž konkrétní programové záležitosti nejsou podrobněji dojednány. Koaliční 

partneři předpokládají, že společný program bude sestaven na některém z prvních jednání RM.  

V uplynulém týdnu byla vygenerována koalice na základě jednání zástupců ODS, Sdružení 

nezávislých kandidátů Sedlčan a KDU-ČSL. Tato vytvořená koalice bude primárně tvořit 

program. Poukázal na to, že koalice nevylučuje podporu kandidátů i z jiných stran a jejich 

zapojení do pozitivního přístupu k občanům města a předkládaným projektům. 

 

Do diskutované záležitosti vstoupil s příspěvkem pan Ing. Petr Stoupa, a to jako zastupitel 

zvolený za KDU-ČSL. Jmenovaný se ohradil proti tomu, že by byl v uvedené koalici a sdělil, 

že s ním žádná koaliční smlouva nebyla projednána.  

Na svůj e-mail ohledně uvedeného, který adresoval zvoleným zastupitelům, nedostal odpověď, 

kterou očekával, tudíž nepodporuje vyhlášenou koalici, neboť se rozchází s názory ODS. 

Ze strany pana předsedy místní organizace KDU-ČSL a pana Ing. Martina Severy nebyl 

informován o tom, že je koaliční zastupitel. 

Dále se s přítomnými podělil o svoji aktivitu vykonanou za účelem zajištění podpory svých 

názorů uvnitř volební strany, za kterou kandidoval a byl zvolen. Obvolával jednotlivé kandidáty 

za KDU-ČSL, přičemž nabyl zjištění, že většina z nich pro sestavenou koalici není.  

Sdělil, že se všem omlouvá a s odkazem na své předchozí elektronické sdělení, kterým se proti 

koalici vymezil a které zvoleným zastupitelům rozeslal v čase po oznámení koaliční „dohody“, 

cítí potřebu právě takto reagovat. 

Koalice byla odsouhlasena druhým zvoleným zastupitelem a nebyla projednávána ani zvenčí 

ani zevnitř; diskuse neproběhla.  

Ohradil se proti tomu, aby byl do koalice zařazen; zopakoval, že očekával na elektronické 

sdělení patřičnou reakci, která nepřišla. Tuto koalici nepodporuje a mrzí jej, že se cítí obejit 

z obou stran. Poukázal na to, že své názory netajil; v názorech se rozcházel. Jednání ze strany 

koaličních partnerů ODS i KDU-ČSL mu připadá podivné. 

Vzpomenul, že v čase před ustanovením koalice proběhlo setkání dvou zvolených zastupitelů 

za účasti předsedy místní organizace KDU-ČSL s výsledkem příslibu dalšího postupu a 

výměny informací při variantních řešeních.  

Další předpokládané jednání ovšem již neproběhlo a z elektronického oznámení se jmenovaný 

pouze dozvěděl, že je koaliční zastupitel, o čemž nebyl předtím informován. 

Jak uvedeno výše, pan Ing. Petr Stoupa se poradil s ostatními kandidáty na zastupitele KDU-

ČSL. Poznamenal, že vedení patrně nezajímají názory většiny.  

Pan Ing. Petr Stoupa dále sdělil, že obvolal všechny spolukandidáty s výsledkem, 

že dvojnásobný počet kandidátů zastává jeho názor, že by deklarovanou koaliční dohodu 

neuzavřeli (nepodepsali) a stávající sestavenou koalici nepodpořili. Na závěr svého vystoupení 

položil řečnickou otázku ve smyslu (zachycena pouze podstata, nikoli autentický text): „Jaké 

procento názorů a jaké principy přinese do koalice zvolený zastupitel, koaliční partner?“ 

 

Vzhledem k tomu, že se v tomto okamžiku, předsedajícímu vedení ustavujícího zasedání 

o slovo přihlásil, a to po sečtení hlasů a provedení definovaných administrativních úkonů, 

předseda společné návrhové a volební komise, pan Ing. Martin Severa, předsedající předal 

slovo společné návrhové a volební komisi ke zveřejnění výsledků volby starosty města. 
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Mluvčím uvedené komise, panem Mgr. Liborem Novotným, 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. Miroslava Hölzela, a to v počtu 12 hlasů z dvaceti jedna volby přítomných 

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

dvacet jedna).“ 

Hlasování: Zvolený kandidát na starostu města, pan Ing. Miroslav Hölzel, obdržel 12 hlasů 

z celkového počtu 12 platných hlasovacích lístků.  

Celkem 9 odevzdaných hlasovacích lístků bylo neplatných. 

Závěr: Usnesení bylo Zastupitelstvem města Sedlčany přijato a opatřeno administrativní 

značkou 6/2018-2022. 

 

Pan Ing. Jiří Burian panu Ing. Miroslavu Hölzelovi poblahopřál ke zvolení do funkce starosty.  

Pan Ing. Miroslav Hölzel se ujal řízení ustavujícího zasedání jako nově zvolený starosta města 

Sedlčany na volební období 2018 – 2022. 

 

Nově zvolený starosta města Sedlčany, pan Ing. Miroslav Hölzel, všem, kteří jej podpořili 

volbou, poděkoval za zvolení do pozice starosty města. Konstatoval, že i když se nejedná 

o mandát v maximální síle, pokusí se pracovat naprosto zodpovědně ve prospěch všech občanů 

města Sedlčany. 

 

Diskutující pan Ing. Pavel Švagr, CSc., se dotázal na programové priority koalice a na to, 

zda koaliční smlouva bude zveřejněna. 

Pan Ing. Pavel Švagr, CSc. se dále vyjádřil k předchozímu konstatování nyní již zvoleného 

starosty města, pana Ing. Miroslava Hölzela, která byla vyřčena ve smyslu širší spolupráce 

s dalšími stranami, které nejsou koaličními partnery se sdělením, že za nás dva (rozumí se pana 

Mgr. et Mgr. Rostislava Hefku a pana Ing. Pavla Švagra, CSc.), se o podporu koalice 

neucházela. 

Uvedl, že pan Ing. Miroslav Hölzel s ním o případné podpoře nejednal. 

 

Na předchozí vystoupení reagoval pan Ing. Miroslav Hölzel, starosta města, slovy, že při 

jednání jako vítězové voleb ODS vždy vyzývala lídry stran k účasti na jednání, která byla 

otevřena i dalším zvoleným zastupitelům.  

Sdělil, že po přečtení elektronického sdělení pana Ing. Petra Stoupy mluvil s druhým zvoleným 

zastupitelem za KDU-ČSL panem Ing. Martinem Severou, a žádal jej o stanovisko místní 

organizace KDU-ČSL, zda takto vytvořenou koalici podporuje. Odpovědi se mu dostalo 

takové, že za stranu byli zvoleni dva zastupitelé, ze kterých s tímto schématem koalice jeden 

nesouhlasí (pan Ing. Petr Stoupa). I dnes byl ze strany pana Ing. Martina Severy ujištěn, že toto 

stanovisko je k dispozici, což u dalšího zvoleného zastupitele pana Ing. Petra Stoupy dále 

neověřoval. 

 

K záležitosti se dále vyjádřil pan Ing. Martin Severa. 

Potvrdil jednání se panem Ing. Petrem Stoupou a předsedou místní organizace KDU-ČSL s tím, 

že vedení KDU-ČSL stojí o spolupráci v uvedené koalici. 

Dne 5. listopadu 2018 se za účasti pana Ing. Petra Stoupy a předsedy místní organizace KDU-

ČSL, uskutečnilo jednání o tom, zda vstoupit do jednání o koalici mezi ODS a STAN, případně 

s dalšími politickými uskupeními a o postupu, kdyby jednání nevedla ke shodě. V podstatě 

jmenovaný jinými slovy sdělil, že se domnívá, že byl tento postup akceptován.  
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Pan Ing. Miroslav Hölzel, starosta města, doplnil žádané informace ohledně programového 

prohlášení, zopakoval, že bude sestaveno Radou města Sedlčany; v rovině vyměněných 

informací verbální formou se koaliční partneři shodli na principech „koaliční smlouvy“. 

Jak již uvedeno, programové prohlášení bude představeno v nejbližším možném termínu a bude 

vycházet z průřezu avizované koalice programů volebních stran. 

 

Paní Ing. Blanka Vilasová se poskytnutou informací vrátila ke koaličním rozhovorům a jejich 

průběhu. Mimo jiné uvedla, že po ukončení první části koaličních jednání bylo navrženo začínat 

vyjednávání tzv. „od nuly“, přičemž STAN navrhl několik variant. Také uvedla počty míst 

zastoupení v RM jednotlivých potenciálních koaličních partnerů (např. 2, 2, 1, 1, 1, což bylo 

projednáváno). 

V rámci jednání STAN navrhl na pozici místostarosty paní Barboru Kelichovou. 

Paní Barbora Kelichová nyní zastává post dopravní managerky. 

Při dalším vývoji koaličních vyjednávání bylo navrhováno složení RM v počtu 3, 3, 1 

s kandidátkou STANU na obsazení funkce místostarostky.  

Paní Ing. Blanka Vilasová uvedla, že jmenovanou zná delší čas, je managersky schopná, 

zastávala spoustu pozicí, své dovednosti v nich ukázala, byla s ní vždy spokojenost; zajímá ji, 

co občané potřebují. 

V současné době ji dobíhá MD (mateřská dovolená). Její kandidatura v návaznosti na to, co se 

stalo, není náhodná ani náhradní. 

Paní Ing. Blanka Vilasová na základě personálního návrhu a požadavku na obsazení funkce 

místostarostky města nabídla uvedenou osobu prezentovat a představit v osobním pohovoru, 

který by umožnil poznat, jak na tom je, jak umí pracovat. Jmenovaná v rámci koaličního 

vyjednávání předpokládala, že si potenciální koaliční partneři nechají předložit potřebné 

informace. Předpokládala, že šanci dostane. 

 

Pan Mgr. et Mgr. Rostislav Hefka sdělil, že rovněž nebyl z pohledu potenciální koaliční 

spolupráce nikým osloven a tudíž nelze očekávat, že bude hlasovat pro koalici. 

Poukázal na to, že pro chod města je z hlediska síly koalice nerozumné se opírat o jeden hlas. 

Panem starostou o spolupráci (hlasy) nebyl osloven a není znám ani směr a program, který bude 

zřejmý, jak bylo řečeno, až později. Je tedy za této situace těžko představitelné, že by koalice 

hlasy potřebné pro schválení návrhů dostávala i s ohledem k tomu, co nyní slyšel ze strany 

zvolených zástupců KDU-ČSL. Jít do koalice s jedenácti hlasy, pouhou nadpoloviční většinou 

všech není dobré. Poukázal na to, že za celých 8 let se na veřejném jednání zastupitelstva 

dostavili všichni zastupitelé pouze třikrát. Být úspěšní a prosadit své návrhy, respektive s touto 

silou o jediný hlas předstupovat před zastupitele, nepovažuje za rozumné; bylo by vhodné 

uvažovat o variantách jiných s větší podporou a jistotou oproti pouhým jedenácti hlasům 

pro koalici. 

 

Dále promluvil pan Ing. Petr Stoupa, který sdělil, že po jednání se zástupci KDU-ČSL rozcházel 

s tím, že pokud přijde výzva od potenciálního koaličního partnera, proběhne uvnitř KDU-ČSL 

jednání. V tuto chvíli disponuje koalice nepochybně pouze jedenácti hlasy, o které se mohou 

opřít, když návrhy STANU byly zamítnuty. Poukázal na to, že tato varianta byla v záloze 

od počátku, tudíž se nejednalo o vyrovnané jednání.  

  

Následně nově zvolený starosta města, který se po výzvě ujal řízení ustavujícího zasedání ZM, 

pokračoval v naplnění schváleného programu, a to níže poznamenanou volbou místostarosty 

města Sedlčany. 

  

 

5e) Volba místostarosty 
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Pro případ volby místostarosty města byla aplikována totožná technika a schválený způsob 

volby jako u dříve uvedené volby starosty města Sedlčany.  

Pan Ing. Miroslav Hölzel, 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) Občanská demokratická strana: Vystoupil zmocněnec strany pro tuto volbu určený, pan 

Ing. Miroslav Hölzel, 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.“  

O udělení slova předsedajícím se přihlásil pan Ing. Pavel Švagr, CSc., který vyzval kandidáta 

na místostarostu, aby se přítomným představil. 

Pan Mgr. Zdeněk Šimeček uvedl, že je mu 41 let, vystudoval Karlovu univerzitu v Praze 

(tělovýchova) a dále geografii na Jihočeské universitě v Českých Budějovicích.  

Uvedl, že působil jako profesionální sportovec v Armádním klubu (Dukla Praha) a později 

v Universitním klubu (USK). 

Od roku 2006 působí jako gymnazijní profesor na zdejším G a SOŠE Sedlčany s aprobací 

zeměpis a tělesná výchova. Působil v poradních orgánech města (Rady města Sedlčany), jako 

je Komise pro sport a tělovýchovu a Zastupitelstva města Sedlčany (Finanční výbor). 

V působnosti funkce by prosazoval program strany, za kterou kandidoval a byl zvolen.  

b) Starostové a nezávislí: Vystoupila zmocněnkyně subjektu, paní Ing. Blanka Vilasová, 

která navrhla kandidáta tohoto subjektu na místostarostku, a to paní Barboru 

Kelichovou. 

Paní Barbora Kelichová se přítomným představila jako kandidátka. 

Vyřkla výrok, že kandidaturu přijímá. Poděkovala všem, zejména kandidátům za STAN. 

Sdělila, že je pro ni potěšení pracovat pro město a na případnou spolupráci se těší. Z pozice 

místostarostky by prosazovala body volebního programu; apelovala na potřebu debaty, soutěží, 

prosazení participativního rozpočtu; podpory zdravot. péče, hodlá se zasadit o výstavbu 

atletického stadionu, podporovat chce i jiný sport, než který se podporuje nyní a stručně sdělila 

další své představy v působnosti funkce.  

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.  

e) Sdružení ČSSD a nezávislých kandidátů: Vystoupil zmocněnec subjektu, pan Ing. Pavel 

Švagr, CSc., který uvedl, že kandidáta na obsazení postu místostarosty uvedený subjekt 

navrhovat nebude.  

 

Po ukončení podání návrhu kandidátů na místostarostu města, předsedající schůze 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. 
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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 Mgr. Liborem Novotným, 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 12 hlasů z dvaceti jedna volby 

přítomných členů Zastupitelstva města Sedlčany (celkový počet členů Zastupitelstva města 

Sedlčany je dvacet jedna).“ 

Hlasování: Zvolený kandidát na místostarostu města, pan Mgr. Zdeněk Šimeček, obdržel 12 

hlasů z celkového počtu 12 odevzdaných platných hlasovacích lístků. 

Celkem 9 odevzdaných hlasovacích lístků (hlasů) bylo odevzdáno pro protikandidátku. 

Závěr: Usnesení bylo Zastupitelstvem města Sedlčany přijato a opatřeno administrativní 

značkou 7/2018-2022. 

 

Pan starosta pogratuloval nově zvolenému místostarostovi do zvolení do funkce. 

 

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. 262/2018 ze dne 14. května 2018 (vizte 

Zápis č. 18/2018), kterým Zastupitelstvo města Sedlčany stanovilo počet členů Zastupitelstva 

města Sedlčany na volební období roku 2018 – 2022 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 2018 – 2022 na 7 členů.“ 

Hlasování: z přítomných 21 zastupitelů na ustavujícím zasedání bylo pro 21; proti 0; zdržel se 

0; nepřítomen hlasování 0. 

Závěr: Usnesení bylo Zastupitelstvem města Sedlčany přijato a opatřeno administrativní 

značkou 8/2018-2022. 

 

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

Ing. Miroslav Hölzel, který navrhl kandidáty tohoto subjektu pro obsazení zbývajících 

pěti členů Rady města Sedlčan, a to pana Ing. Jiřího Buriana, pana Ing. Františka Hodyse 

a pana MUDr. Karla Marka.   

Nominovaný kandidát pan Ing. Jiří Burian vyřkl výrok: „Kandidaturu na obsazení funkce člena 

Rady města Sedlčany přijímám.“  
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Dále se stručně představil s tím, že uvedl, že se dlouhodobě zajímá o městské investiční akce, 

a to nejen s ohledem na obor stavební, který vystudoval na ČVUT v Praze. Je aktivním 

muzikantem v oblasti dechové a jazzové hudby; pasivně se zabývá sportem. Věnovat by se 

v uvedené funkci chtěl především investičním akcím města činěným ve prospěch občanů 

a jejich potřeb. 

V působnosti funkce by celkově prosazoval program strany, za kterou byl zvolen. 

 

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

člena Rady města Sedlčany přijímám.“  

Dále se stručně profesně představil. Uvedl, že vystudoval VŠE v Praze, kde posléze působil. 

Po návratu do Sedlčan se stal středoškolským profesorem na zdejším gymnáziu, kde působí 

více jak třicet let.  

K jeho zálibám patří oblast sportu, aktivní turistiky.  

V ZM působí čtvrté volební období; zastával funkci radního a předsedy Finančního výboru 

Zastupitelstva města Sedlčany. Ve funkci by pracoval tak, aby se ve městě Sedlčany lidem líbilo 

a rádi zde žili. 

 

Nominovaný kandidát pan MUDr. Karel Marek vyřkl výrok: „Kandidaturu na obsazení funkce 

člena Rady města Sedlčany přijímám.“  

Dále se stručně profesně představil. Uvedl, že vystudoval 1. lékařskou fakultu na UK v Praze. 

Profesně se věnuje lékařství; dvacet pět let působil především jako chirurg ve zdejší nemocnici; 

pět let v privátní praxi. 

Je dlouholetým členem ZM, osm let zastával funkci radního. 

Kromě toho působil v poradních orgánech města Sedlčany jako člen Komise zdravotní 

a sociální. Rád by se věnoval všemu potřebnému ve prospěch města a řešil všechny případné 

problémy, které mohou nastat a ve funkci radního potkat. 

  

b) Starostové a nezávislí: Vystoupila zmocněnkyně subjektu, paní Ing. Blanka Vilasová, 

která navrhla kandidáty tohoto subjektu na obsazení funkcí zbývajících členů Rady 

města Sedlčany, a to pana Ing. Josefa Soukupa, paní Barboru Kelichovou, pana 

MUDr. Vladimíra Zámostného a pana Richarda Otradovce. 

Nominovaný kandidát pan Ing. Josef Soukup vyřkl výrok: „Kandidaturu na obsazení funkce 

člena Rady města Sedlčany přijímám.“  

Dále se stručně profesně představil. 

Pan Ing. Josef Soukup sdělil, že vystudoval Vysokou školu zemědělskou v Českých 

Budějovicích. Následně nastoupil do podniku „Mlékárny Sedlčany“ (zde neuveden přesný 

tehdejší název), a to v roce 1991. Věnuje se zásobování podniku mlékem, a to z pozice 

vedoucího; v letech 2002 – 2014 byl členem dozorčí rady za zaměstnance. 

Dlouhodoběji až do letošního roku (rozumí se do konce uplynulého volebního období) byl 

členem Kontrolního výboru ZM. 

 

Nominovaná kandidátka paní Barbora Kelichová vyřkla výrok: „Kandidaturu na obsazení 

funkce členky Rady města Sedlčany přijímám.“  

Dále se stručně profesně pro tuto funkci představila. 

Paní Barbora Kelichová pracovala jako učitelka ZŠ s aprobací těles. výchova a přírodopis. Již 

12 let je zaměstnankyní Sedlčanských technických služeb, s. r. o., v pozici dispečerky dopravy.  

 

Nominovaný kandidát pan MUDr. Vladimír Zámostný vyřkl výrok: „Kandidaturu na obsazení 

funkce člena Rady města Sedlčany přijímám.“  

Dále se stručně profesně představil. 
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Vystudoval 1. lékařskou fakultu; nastoupil jako lékař do nemocnice v Sedlčanech na Interní 

oddělení. Pracoval také jako lékař tzv. Rychlé záchranné služby a od roku 1993 pracuje 

v privátní praxi lékaře. 

Dvě volební období působil v ZM. Jeho zájmem je cyklistika a obecně sport. 

 

Nominovaný kandidát pan Richard Otradovec vyřkl výrok: „Kandidaturu na obsazení funkce 

člena Rady města Sedlčany přijímám.“  

Dále se stručně profesně představil. 

Absolvent zdejšího G a SOŠE Sedlčany, toho času student pedagogické fakulty magisterského 

oboru chemie a informatika. Zaměstnán jako učitel ve Velkých Popovicích. 

Je aktivním členem ochotníků v Sedlčanech, režisér; členem výboru tohoto spolku. Má bohaté 

zkušenosti zejména z oblasti řízení lidských zdrojů, prostředí elektronizace, komunikace, IT 

a další. Má co nabídnout. 

Rád by se věnoval především on - line komunikací, je pro zajištění otevřenosti 

a transparentnosti výkonů. 

 

c) Sdružení nezávislých kandidátů Sedlčan: Vystoupil zmocněnec subjektu pro toto věc 

určený, pan Mgr. Libor Novotný, který uvedl, že na obsazení funkce člena Rady města 

Sedlčany navrhuje pana Ing. Martina Havla. 

Nominovaný kandidát pan Ing. Martin Havel vyřkl výrok: „Kandidaturu na obsazení funkce 

člena Rady města Sedlčany přijímám.“  

Dále se stručně profesně představil. 

Sdělil, že vystudoval stavební fakultu ČVUT Praha; dlouhodobě působí jako člen ZM a RM, 

a to čtyři volební období. Pracoval také jako předseda Stavební komise a Komise pro sport 

a tělovýchovu.  

Oblast výstavby a sportu mu je blízká, aktivně působí jako předseda TJ TATRAN Sedlčany. 

Je dlouhodobým aktivním činovníkem a funkcionářem.  

  

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

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

města Sedlčany subjekt nedisponuje a navrhovat nebude; podporu za subjekt vyjádřil 

dříve navrhovanému kandidátu panu Ing. Josefu Soukupovi. 

  

e) Sdružení ČSSD a nezávislých kandidátů: Vystoupil zmocněnec subjektu, pan Ing. Pavel 

Švagr, CSc., který uvedl, že kandidáta na obsazení postu člena Rady města Sedlčany 

uvedený subjekt navrhovat nebude.  

Doplnil, že nerozumí postoji KDU-ČSL. Dotázal se, jak to tedy je, aby tomu rozuměl. KDU-

ČSL nestaví kandidáta a podporuje jednoho z uvedených? Poukázal na to, že rozumí tomu, 

že v pozici pana Ing. Martina Severy jako „statutára“ není vhodné působit v RM; znamená 

omezení v hlasování. 

Pan starosta sdělil, že se jedná o jeho (Ing. Martin Severa) svobodné rozhodnutí, které je 

potřebné respektovat; záleží ponejvíce na tom, jak si tuto skutečnost pan Ing. Pavel Švagr, CSc. 

vyloží a kam si ji zařadí; uvidíme v budoucnu. 

 

Pan Ing. Martin Severa zopakoval, že svého kandidáta KDU-ČSL na pozici obsazení RM nemá, 

ale že podporují na tuto pozici pana Ing. Josefa Soukupa. Jako ředitel KDJS je ve vedoucí funkci 

příspěvkové organizace, tedy tzv. statutárního orgánu a považuje za nevhodné, aby byl členem 

RM, a to s ohledem na potenciální střet zájmů. 

 

Pan Ing. Josef Soukup sdělil, že s ním z KDU-ČSL podporu na jeho kandidaturu nikdo 

nekonzultoval a uvedl, že ve výkonu funkce radního v případě kandidatury a zvolení pana 
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Ing. Martina Severy není žádná překážka v tom, aby nemohl funkci člena RM řádně vykonávat. 

Při případném střetu zájmu se nemusí účastnit v dané věci hlasování.  

 

Pan Ing. Martin Severa jinými slovy upřesnil, že KDU-ČSL podporuje jako kandidáta na člena 

RM pana Ing. Josefa Soukupa, nikoliv návrh STAN. 

 

Paní Ing. Blanka Vilasová požádala, aby společná návrhová a volební komise sdělila počet 

obdržených hlasů u paní Barbory Kelichové při její kandidatuře a proběhlé volbě na pozici 

místostarostky města Sedlčany a rovněž u všech kandidátů, kteří se ucházejí na pozice do RM. 

 

Předsedající pan Ing. Miroslav Hölzel, starosta města Sedlčany, jinými slovy sdělil (doplnil), 

že počet hlasů pro zvolení paní Barbory Kelichové na pozici místostarostky je součástí volební 

dokumentace, která bude uchována, jakož i obdobně tomu tak bude při získaném počtu hlasů 

ostatních radních. Pro případ zvolených radních bude počet obdržených platných hlasů součástí 

výroku usnesení, jehož text zazní. 

 

Na požadavek paní Ing. Blanky Vilasové odpověděl mluvčí společné návrhové a volební 

komise pan Mgr. Libor Novotný, který sdělil, že pro paní Barboru Kelichovou bylo v tajné 

volbě na pozici místostarostky města Sedlčany odevzdáno devět platných hlasů. 

Tímto byl požadavek paní Ing. Blanky Vilasové vypořádán. 

   

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

Mluvčí společné návrhové a volební komise, pan Mgr. Libor Novotný, 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 Ing. Jiří Burian počtem 12 hlasů; pan Ing. František Hodys počtem 12 hlasů; 

pan MUDr. Karel Marek počtem 12 hlasů; pan Ing. Josef Soukup počtem 18 hlasů a pan 

Ing. Martin Havel počtem 11 hlasů, a to z celkového počtu dvaceti jedna zastupitelů a dvaceti 

jedna volby přítomných členů Zastupitelstva města Sedlčany.“  

Závěr: Usnesení bylo Zastupitelstvem města Sedlčany přijato a opatřeno administrativní 

značkou 9/2018-2022. 

Nezvolení kandidáti jmenovitě obdrželi: 

▪ paní Barbora Kelichová 8 platných hlasů; 

▪ pan Richard Otradovec 6 platných hlasů; 

▪ pan MUDr. Vladimír Zámostný 8 platných hlasů. 

Odevzdány byly 2 neplatné hlasovací lístky. 

Všechny hlasovací lístky s platnými hlasy celkem 19.  

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

 

Pan Ing. Josef Soukup, kterému následně předsedající veřejnému ustavujícímu zasedání ZM 

předal slovo, poděkoval za projevenou důvěru; sdělil, že si jí váží. Pokračoval konstatováním, 

že se nachází v poněkud nekomfortní situaci, neboť není v koalici. Všem přítomným zdůraznil, 

že pro něj platí to, co sliboval na první části ustavujícího zasedání ZM dne 31. října 2018 

(rozumí se slib zastupitele), tedy, že bude funkci radního vykonávat svědomitě, ve prospěch 

města a závěrem svého vystoupení zdůraznil, že není vázán žádnými příkazy ani závazky. 

 

Pan starosta panu Ing. Josefu Soukupovi poděkoval. 

 

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

Pro náš případ již dříve Rada města Sedlčany diskutovala o návrzích na stanovení počtu členů 

těchto orgánů Zastupitelstva města Sedlčany. Radní se shodli v názoru zachovat stávající 

model, který se v minulosti v podstatě osvědčil.  

Finanční výbor Zastupitelstva města Sedlčany je navrhován sedmičlenný, včetně předsedy 

a Kontrolní výbor Zastupitelstva města Sedlčany je navrhován tříčlenný, včetně předsedy. 

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 veřejným hlasováním – aklamací?“ 

Hlasování: z přítomných 21 zastupitelů na zasedání bylo pro 21; proti 0; zdržel se 0; nepřítomen 

hlasování 0. 

Předsedající vyřkl závěrečný výrok procedurálního usnesení: 

„Zastupitelstva 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. Miroslav Hölzel, 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.“ 

Hlasování: z přítomných 21 zastupitelů na ustavujícím zasedání bylo pro 21; proti 0; zdržel se 

0; nepřítomen hlasování 0. 
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Závěr: Usnesení bylo Zastupitelstvem města Sedlčany přijato a opatřeno administrativní 

značkou 10/2014-2018.  

 

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 21 zastupitelů na ustavujícím zasedání bylo pro 21; proti 0; zdržel se 

0; nepřítomen hlasování 0. 

Závěr: Usnesení bylo Zastupitelstvem města Sedlčany přijato a opatřeno administrativní 

značkou 11/2014-2018. 

 

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

Ing. Miroslav Hölzel, 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.“  

b) Starostové a nezávislí: Vystoupila zmocněnkyně subjektu, paní Ing. Blanka Vilasová, 

která uvedla, že na předsedkyni Finančního výboru Zastupitelstva města Sedlčany 

navrhuje paní Barboru Kelichovou.   

Nominovaná kandidátka paní Barbora Kelichová vyřkla výrok: „Kandidaturu na obsazení 

funkce předsedkyně 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 jej 

nebude.  

e) Sdružení ČSSD a nezávislých kandidátů: Vystoupil zmocněnec subjektu, pan Ing. Pavel 

Švagr, CSc., který uvedl, že vlastního kandidáta na obsazení postu předsedy Finančního 

výboru Zastupitelstva města Sedlčany uvedený subjekt navrhovat nebude.  

 

Po ukončení podání návrhu kandidátů na funkci předsedy Finančního výboru Zastupitelstva 

města Sedlčany, předsedající schůze vyzval k činnosti společnou návrhovou a volební komisi, 

která se tímto ujala práce spojené s volbou předsedy Finančního výboru Zastupitelstva 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 pro případy ostatních dnešních tajných voleb. 
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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. 

 

Po ukončení sčítání hlasů a provedení definovaných administrativních úkonů předseda společné 

návrhové a volební komise přednesl následující výrok usnesení: 

„Zastupitelstvo města Sedlčany volí předsedu Finančního výboru Zastupitelstva města 

Sedlčany na volební období roku 2018 – 2022 pana Ing. Františka Hodyse, a to v počtu 11 hlasů 

z dvaceti jedna 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 12/2018-2022. 

Kandidátka paní Barbora Kelichová obdržela tajnou volbou 8 hlasů; 2 odevzdané hlasovací 

lístky byly neplatné. 

 

6 d) Volba předsedy Kontrolního výboru Zastupitelstva města Sedlčany 

 

První kolo volby 

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

Ing. Miroslav Hölzel, který sdělil, že politická strana kandidáta na obsazení funkce 

předsedy Kontrolního výboru Zastupitelstva města Sedlčany navrhovat nebude.  

b) Starostové a nezávislí: Vystoupil zmocněnec subjektu, pan MUDr. Vladimír Zámostný, 

který uvedl, že na předsedkyni Kontrolního výboru Zastupitelstva města Sedlčany 

navrhuje paní Ing. Blanku Vilasovou.   

Nominovaná kandidátka paní Ing. Blanka Vilasová vyřkla výrok: „Kandidaturu na obsazení 

funkce předsedkyně Kontrolního 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 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 jej 

nebude.  

e) Sdružení ČSSD a nezávislých kandidátů: Vystoupil zmocněnec subjektu, pan Ing. Pavel 

Švagr, CSc., který uvedl, že vlastního kandidáta na obsazení postu předsedy 

Kontrolního výboru Zastupitelstva města Sedlčany uvedený subjekt navrhovat v tuto 

chvíli nebude.  

 

Po ukončení podání návrhu kandidátů na funkci předsedy Kontrolního výboru Zastupitelstva 

města Sedlčany, předsedající schůze vyzval k činnosti společnou návrhovou a volební komisi, 

která se tímto ujala práce spojené s volbou předsedy Kontrolního výboru Zastupitelstva města 

Sedlčany, která byla provedena schváleným způsobem tajné volby. 

Předseda komise, respektive její mluvčí volbu řídili. 

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

obdobně jako pro případy ostatních dnešních tajných voleb. 
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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. 

 

Po ukončení sčítání hlasů a provedení definovaných administrativních úkonů mluvčí společné 

návrhové a volební komise, pan Mgr. Libor Novotný, přednesl následující výrok výsledku tajné 

volby: 

„Zastupitelstvo města Sedlčany v prvním kole volby předsedu Kontrolního výboru 

Zastupitelstva města Sedlčany na volební období roku 2018 – 2022 nezvolilo. Kandidátka paní 

Ing. Blanka Vilasová obdržela 9 hlasů z dvaceti jedna volby přítomných členů Zastupitelstva 

města Sedlčany (celkový počet členů Zastupitelstva města Sedlčany je dvacet jedna). 

Minimálně potřebný počet hlasů pro navrženého úspěšného kandidáta ve volbě je 11 platných 

hlasů.“ 

Závěr: Tento negativní výrok výsledku volby nebude obsahem souboru závěrečných výroků 

usnesení, a to s ohledem na výsledek hlasování. 

Výrok nebyl opatřen administrativní značkou, jako tomu bývá u přijatých usnesení. 

Celkem 12 odevzdaných hlasovacích lístků bylo neplatných.  

 

Za této situace pan Ing. Miroslav Hölzel, starosta města, vznesl dotaz směrem k politickým 

stranám a uskupením (zvoleným zastupitelům), zda žádají hlasovat ve druhém kole s jiným 

navrženým kandidátem, nebo zda je žádoucí věc rozmyslet a ponechat návrhy na předsedu 

Kontrolního výboru Zastupitelstva města Sedlčany na příští zasedání ZM. 

 

Slovo od předsedajícího obdržel pan Ing. Pavel Švagr, CSc., který vystoupil a navrhl druhé kolo 

volby a za předsedu Kontrolního výboru ZM navrhl sebe samého.  

 

Pan Ing. Miroslav Hölzel, starosta města, nejdříve nechal projevit vůli celého zastupitelského 

sboru hlasováním pro opakovanou volbu, a to aklamací. 

Vyřkl výrok: 

„Kdo ze zvolených zastupitelů je pro realizaci dnešního druhého kola volby předsedy 

Kontrolního výboru Zastupitelstva města Sedlčany?“ 

Hlasování: z přítomných 21 zastupitelů na ustavujícím zasedání bylo pro 21; proti 0; zdržel se 

0; nepřítomen hlasování 0. 

Usnesení bylo přijato. 

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

usnesení.) 

 

Druhé kolo volby  

Z ostatních politických stran a uskupení pro druhé kolo volby předsedy Kontrolního výboru 

Zastupitelstva města Sedlčany žádný kandidát postaven nebyl. 

Po ukončení možnosti podání návrhu kandidátů na funkci předsedy Kontrolního výboru 

Zastupitelstva města Sedlčany, předsedající schůze vyzval k činnosti společnou návrhovou 

a volební komisi, která se tímto ujala práce spojené s volbou předsedy Kontrolního výboru 

Zastupitelstva města Sedlčany ve druhém kole, 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 pro případy ostatních dnešních tajných voleb. 



 26 

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. 

 

Po ukončení sčítání hlasů a provedení definovaných administrativních úkonů mluvčí společné 

návrhové a volební komise, pan Mgr. Libor Novotný, přednesl následující výrok výsledku tajné 

volby: 

„Zastupitelstvo města Sedlčany volí předsedu Kontrolního výboru Zastupitelstva města 

Sedlčany na volební období roku 2018 – 2022 pana Ing. Pavla Švagra, CSc., a to v počtu 18 

hlasů z dvaceti jedna 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 13/2018-2022. 

Celkem 3 odevzdané hlasovací lístky byly neplatné. 

 

Pan Ing. Miroslav Hölzel, starosta města, poblahopřál zvolenému k funkci předsedy 

Kontrolního výboru Zastupitelstva města Sedlčany. 

 

Pan Ing. Miroslav Hölzel, starosta města, vyzval nově zvolené předsedy obou výborů k předání 

nominací kandidátů na členy obou orgánů ZM, tedy za účelem naplnění složení výborů. 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. 

 

Pan starosta sdělil, že k řešené problematice obdrželi všichni zastupitelé Přílohu, ve které jsou 

uvedeny částky maximálně možné a navrhované, které jsou totožné s dříve přijatým usnesením 

ZM (ke konci roku 2017).  

Vzhledem k tomu, že do rozpravy k tomuto bodu jednání se nikdo ze zastupitelského sboru ani 

veřejnosti nepřihlásil, 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.“ 

Hlasování: z přítomných 21 zastupitelů na ustavujícím zasedání bylo pro 20; proti 0; zdržel se 

1; 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: 



 27 

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

o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev, ve znění pozdějších předpisů, návrh, 

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

12. listopadu 2018) pobírali členové Rady města Sedlčany odměnu ve výši 

5.000,00 [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 2.000,00 [Kč/měsíc]; zastupitelé, kteří budou rovněž členy výborů, 

členy komisí nebo členy zvláštního orgánu, odměnu ve výši 1.500,00 [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 1.000,00 [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.“ 

Hlasování: z přítomných 21 zastupitelů na ustavujícím zasedání bylo pro 17; proti 0; zdržel se 

4; nepřítomen hlasování 0. 

Závěr: Usnesení bylo Zastupitelstvem města Sedlčany přijato a opatřeno administrativní 

značkou 14/2018-2022. 

   

 

8. Diskuse 

Pan starosta otevřel nejprve diskusi zastupitelů: 

 

8.1 Diskusní příspěvek č. 1/1; Požadavek na novelizaci Jednacího řádu ZM; diskusní 

příspěvek přenesl pan Ing. Pavel Švagr, CSc. 

Přihlášený do diskuse poukázal na nutnost znovelizovat Jednací řád ZM, přičemž vyslovil 

předpoklad starostlivosti nově zvoleného místostarosty města. 

  

Pan Ing. Miroslav Hölzel, starosta města Sedlčany, doporučil návrhy ze strany zastupitelů 

zasílat na útvar Sekretariátu Městského úřadu Sedlčany. Doplnil, že po diskusi ve stranách a po 

jednání v RM bude následně předložena v ZM novela Jednacího řádu ZM. 

Do doby schválení Jednacího řádu nového, platí Jednací řád, který byl uplatňován v minulém 

volebním období (ZM). 

Jednací řád ZM, respektive jeho novela bude připravena pracovní skupinou ad hoc určenou. 

Náměty na zapracování do nového návrhu Jednacího řádu lze tedy průběžně podávat. 

Pořádkový předpis ve finální podobě bude k diskusi volebním stranám a po případném 

zapracování revizních připomínek bude předložen ZM ke schválení hlasováním.  

Závěr: Úkol pro všechny zvolené zastupitele a Sekretariát Městského úřadu Sedlčany. 

Diskusní příspěvek není vypořádán. 

Usnesení: nebylo formulováno a požadováno. 

Hlasování: bezpředmětné, nebylo navrženo. 

 

8.2 Diskusní příspěvek č. 2/1; Modernizace přestupního terminálu Sedlčany; diskusní 

příspěvek přednesl pan Mgr. et Mgr. Rostislav Hefka 

Jmenovaný se dotázal, zda je uzavřena (podepsána) na tuto investiční akci Smlouva s vybraným 

zhotovitelem. 

Pan Ing. Miroslav Hölzel, starosta města, za účelem řádného zodpovězení tohoto dotazu 

s aktuálními daty předal slovo panu Ing. Jiřímu Burianovi, radnímu města Sedlčany, který se 

uvedené investiční akci dlouhodoběji věnuje.  

Pan Ing. Jiří Burian sdělil, že Smlouva o dílo doposud není uzavřena. V současné době se řeší 

problém zásadní změny v cenách stavebních prací a materiálů. Vybraný zhotovitel předložil 
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aktualizovaný tzv. položkový rozpočet, který oproti vysoutěžené ceně vykazuje navýšení o cca 

6 mil. Kč bez DPH, a to s ohledem na meziroční nárůst cen materiálů a stavebních prací. Jak 

známo, stavbu nebylo možné zahájit včas v předpokládaném termínu s ohledem na řízení před 

Úřadem na ochranu hospodářské soutěže.  

Město Sedlčany požádalo o stanovisko zpracovatele ceníků, tj. společnost RTS, a. s., se sídlem 

Brno, Lazaretní č. p. 13, 615 00 Brno, a to za účelem vypracování ocenění podle dostupné 

aktuální cenové úrovně. 

Rada města Sedlčany v této záležitosti schválila dále objednat zpracování posouzení a stanovení 

přepočtových koeficientů na jednotlivé technologické celky stavby „Modernizace přestupního 

terminálu Sedlčany“, a to podle akceptované cenové nabídky ze dne 23. října 2018, kterou 

předložila společnost FLAGRO, a. s., se sídlem Ostrava, Špálova 80/9, 702 00 Ostrava – Přívoz 

(Ing. Varmuža, soudní znalec z oboru stavebnictví). 

Předpokládáme mít první výsledky do konce týdne. Následně by město Sedlčany předložilo 

vybranému zhotoviteli návrh Smlouvy o dílo, a to spolu s Dodatkem č. 1 Smlouvy o dílo 

na vyhotovení investiční akce.  

Zda bude vybraný zhotovitel akceptovat uzavření uvedených dokumentů nebo ne, je otázkou. 

Závěr: Pro tuto chvíli diskusní příspěvek nevyžaduje písemné vypořádání. 

Usnesení: nebylo formulováno a požadováno. 

Hlasování: bezpředmětné, nebylo navrženo. 

 

Tímto příspěvkem byla diskuse slavnostního ustavujícího zasedání ZM ukončena, neboť již 

nikdo z přítomných zastupitelů se do diskuse nepřihlásil. Pan Ing. Miroslav Hölzel, starosta 

města Sedlčany za všechny příspěvky do rozpravy i ty, které zazněly v diskusi, zastupitelům 

poděkoval. 

 

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 Mgr. Libor Novotný, který 

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

souhrnné usnesení). 

Mluvčí tedy přednesl soubor usnesení z ustavujícího zasedání Zastupitelstva města Sedlčany 

ze dne 31. října a 12. listopadu 2018. 

V Zápisu zařazeno níže, jako samostatný oddíl. 

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

přednesenému souboru schváleného usnesení nenamítl. 

Pan Ing. Miroslav Hölzel, starosta města, poděkoval panu Mgr. Liboru Novotnému, mluvčímu 

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

zasedání Zastupitelstva města Sedlčany ze dne 31. října a 12. listopadu 2018. 

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 
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Závěrem pan Ing. Miroslav Hölzel, starosta města, poděkoval za důstojný průběh jednání 

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

ve dvou jednacích dnech. 

Konstatoval, že i přesto, že byla v paravánu škvíra, volby proběhly zdárně.  

Poděkoval dosavadnímu starostovi panu Ing. Jiřímu Burianovi, který město Sedlčany vedl až 

doposud, a to od února 1990, kdy proběhla kooptace nové Rady NV a nového předsedy NV. 

Pan Ing. Jiří Burian 7x obhájil post starosty města. Teprve budoucí generace ocení jeho 

nesporný a zásadní přínos pro obyvatele našeho města.  

Dnes nemá smysl všechny zásluhy dřívějšího starosty a jím zajištěné a dokončené zcela 

podstatné investice pro udržitelnost města, a to zejména do infrastruktury, jako byla plynofikace 

regionu, centrální kanalizace a především zajištění zásobování pitnou vodou na dlouhou 

budoucnost, vyjmenovávat. 

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

poděkování.   

Pan Ing. Miroslav Hölzel, starosta města, sdělil, že mu bylo ctí s panem Ing. Jiřím Burianem, 

spolupracovat. 

 

Pan starosta se dále vyslovil k některým organizačním záležitostem. Na dne 21. listopadu 2018 

bude svoláno první zasedání nově složené RM. Do poloviny měsíce prosince 2018 bude svoláno 

veřejné zasedání ZM, kterého program je v přípravě (např. projednání a schválení ceny vodného 

a stočného). 

 

Předsedající ustavujícímu zasedání, pan Ing. Miroslav Hölzel, starosta města Sedlčany, pronesl 

výrok: 

„Tímto ustavující zasedání Zastupitelstva města Sedlčany ukončuji.“ (naměřený čas 

19:53 hod.) 

 

 

 

Přílohy k Zápisu: 

1. Prezenční listina ze dne 31. října 2018; (1 list) 

2. Prezenční listina ze dne 12. listopadu 2018; (1 list) 

3. Listiny svědčící o složení slibu zastupitele (nebudou distribuovány; 21 listů) 

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

volbě zvlášť) 

 

 

Některé použité zkratky:  

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 
 

 

 

 

 


